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ГЕНЕРАЛЬНИЙ CEKPETA-
РІЯТ ДЛЯ ВИБРАНОГО 

ПРЕЗИДЕНТА 
Вашингтон. — Ген. Двайт сил та делегата до Об'єдна-

Д. Айзенгавер, як нововнбра-1 них Націй. Три важливі по
ний президент, опрацьовує 
план реорганізації виконного 
бюра, щоб піддати резнородні 
ділянки праці президента під 
одвоцільну контролю спеці
ального асистента, який діяв 
би як генеральний секретар 
при боці президента. Таку ре-
організацію порадили знавці 
урядових стосунків і відповід
ний план уже оформлюється. 
На становище генерального 
секретаря намічують сен. Ген
рі Кобота Лоджа зМассачусетс. 
хоч дехто думав, що він буде 
призначений на делегата до 
Об'єднаних Націй. Тому, що 
Айзенгавер ще ве викінчив 
складу свого кабінету, імена 
різних провідних республікан
ців згадують раз-у-раз як кан
дидатів на необсаджені ще 
пости. Часто згадувано мЬк 
ін. Пола Дж. Гофмана, ко
лишнього директора Адміні-, 
страції Економічної Коопера
ції, одначе Гофман заявив, 
що під теперішню пору він 
ве маже прийняти жадного 
становища при Айзенгавері. 

Ше чотири місця в кабінеті 
вововнбраного п р є з и дента, 
Двайта Д. Айзенгавера, не 
заповнені, а саме: генераль
ного поштмайстра і секрета
рів рільництва, праці й тор
гівлі. / Крім них ще незапов-
нені чотири інші пости,' які 
дорівнюють кабінетним ста
новищам, а саме секретарів 
армії, фльоти й повітряних 

сти, тобто секретаря стейту, 
оборони, й внутрішніж cqpaa 
були обсаджені у четвер ми
нулого тижня, а в п'ятницю 
проголошено призначення ще 
двох членів кабінету, тобто 
секретаря скарбу й генераль
ного прокурора, а теж дирек
тора Взаємної Безпеки. Се
кретарем скарбу став Джордж 
М. Гомфрі, 62-річннй голова 
сталевого й вугільного під
приємства М. А. Ганна в 
Клівленді; генеральним про
курором настановлений Гер-
берт Бровнел Мол., 48-річний 
адвокат з Ню Иорку І полі-
т и ч н н й республіканський 
стратег, який був особистим 
керівником виборчих кампа
ній губ. Тамеса Е. Дюї в pp. 
1944 і 1948. Становище дирек
тора Взаємної Безпеки дістав 
Гаролд Е. Стассен, 45 річний 
предсідннк Університету Пен-
енлвенія, кол. губернатор 
стейту Шнесоти. Це дуже 
важливе становище, бо він 
діє як дорадник секретаря 
стейту. Стассен знаний з до
магання признати Україну су
веренною державою, подібно, 
як Естонію, Латвію й Литву. 
Це домагання він висловив 
був у промові крізь радіо 15 
січня 1951 р. 

Заки Айзенгавер поїде до 
Кореї, він заповів відвідини в 
Об'єднаних Націй, може для 
засягнення інформації-! в спра
ві перемир'я в Кореї. 

УНРАДА НЕ Б А Ч И Т Ь МОЖЛИВОСТЕЙ 
ВКЛЮЧИТИСЯ В АКЦІЮ АМЕРИКАНСЬКО
ГО КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ НАРОДІВ 

РОСІЇ 

Президент Труман про обов'язки церкви 
в З Д А 

Вашингтон. — Президент. вистачальний", бо „наші цер-
Труман закликав американ-1 кви не повинні перемінятися 
гмІ шЖкня' піоГ вони" вели * *£«**• * мхяхязат »*»*»-
cud церкви, щоо вони ^ ^ | ̂ ^ п е р е д н а ^ СВІТОВІ-події 
безупинну боротьбу проти а б о в іАсця< для допису су-
суспільної несправедлнвости І спільними становищами.'' У 
задля поширення братерства дальших міркуваннях на те-
й кращого життя. Цей заклик му відповідальности церков 
проголосив Труман з нагоди t президент пригадав про по-
закладання наріжного каме- требу поширювання практнч-
ня будови пресвитеріянської ного демократизму тому, що 
церкви в Александрії, коло, „демократія це в першу чергу 
Вашингтону. Він ствердив духова сила Демократія 
зріст кількосте церков і чи- оперта на духовій підставі, на 
сла вірних, одначе висловив вірі в Бога і на зберіганні мо-
думку, що „фізичний зріст не ральних засад". 

Кількість шкільної молоді зросла на 821,000 
Вашингтон. —- Красве То- на труднощі в придбанні учи-

варнство Вихований оцінює, | телів для публічних шкіл, 
що в поточному шкільному І Найбільшу недостачу учите-
році кількість учнів у публіч-1 лів відчувається в сільських 
них школах в цілій країні околицях, каже товариство, 
зросла на 821,000 так, що всіх бо, за обчисленнями з мину-
учнів буде тепер 27,533,054. лих років, американські сіль-
Попереднього шкільного року ські школи запотребовують 
було 26,711,656 учнів. На під- додатково по 36,000 учителів 
ставі звітів з різних стейтів і кожного року, а в біжучім 
територій кількість учитель
ських сил в поточному році 
зросте на 25,700, а це вказує 

шкільнім році це запотребу-
вання зросло до 45,73§ учи
тельських сил. 

БОРОТЬБА МІЖ РОБІТНИЧИ
МИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІСЛЯ 

СМЕРТИ ГРІНА 
Чи не найзавзятіша бороть

ба в історії американського 
робітничого руху передбача-
етьсн з нагоди смерти Гріна 
предсідника Американської 
Федерації Праці, ака при
йшла впродовж дванадцяти 
днів післа смерти Филипа 
Морен, предсідника Конгре
су Індустріяльннх Організа
цій. Всі дотеперішні розмови 
про об'єднання цих організа
цій можуть розбитися під час 
приготування до обрання 
предсідників в обидвох голов
них робітничих групах. 

Вільям Грін, який очолю
вав Американську Федерацію 
Праці від смерти Гомперса, 
помер у п'ятницю 21 листопа
да в шпиталі в Кошоктон, у 
стейті Огайо в 82 році жнгтл 
від серцевої недуги, спричи
неної старечим вечерпаняям. 
Грін провів майже все своє 
життя серед робітничого ру
ху. Він народився в 1870 p., в 
Кошоктон, куди ного батько 
приїхав був як шахтар з Ан
глії. Він самий став шажта-
рем v 18 році життя і був від 
190б"до 1910 окружним пред-

сідником вугільної юнії. Він 
був вибраний предсідником 
Американської Федерації Пра
ці, 13 грудня 1924 завдяки 
підтримці Джана Дж. Луїса, 
акин мав тоді нагоду самий 
стати головою цієї організа
ції після смерти славного то
ді голови Самуїла Гомперса. 
З різних осягів за часів Ґріна 
мабуть найважливіший при
йшов в 1935 р. а це, ухвален
ня першого в Америці робіт
ничого закону, відомого як 
Красвий Акт Робітничих Від
носин, або коротко Акт Ваґ-
нера. — Похорон Гріна при
значено на понеділок, а вже 
на вівторок поточного тижня 
скликана виконна Рада А. Ф. 
П., щоб вирішити справу про
воду цієї організації. Рада 
складена з Джорджа Міні, як 
секретаря-скарбннка, який на 
підставі статуту організації 
веде її справи і з 13 місто-
предсідннків. Без уваги на 
те, хто буде вибраний пред
сідником. це становище буде 
тимчасове аж до конвенції 
А.Ф.П., яка передбачена в ве
ресні 1953 р. в місті Ст. Луї. 

„Хоч Викопний Орган Ук
раїнської Національної Ради, 
маючи на увазі важливі інте
реси української політики, — 
бажав включитися в акцію А-
мериканського Комітету для 
Визволення Народів Росії, — 
проте він не знайшов підстав 
для своєї співпраці в накрес
леному проекті" — стверджує 
Представництво Виконного 
Органу УНРадн в ЗДА в ок
ремому комунікаті в тій спра
ві. Проте, Представництво ви
словлює надію, що „заходи 
заінтересованих чинників, які 
змагають до встановлення 
співпраці УНРадн з Амери
канським Комітетом, на тому 
не закінчаться". Комуні-
кат Представництва, проголо
шений представником Викон
ного Органу УНРадн в ЗДА. 
керівником його ресорту за
кордонних справ д-ром Степа
ном Внтвицьким, в цілості — 
звучить: 

Американський Комітет для 
Визволення Народів Росії, — 
зложений з визначних амери
канських політичних діячів, 
від довшого часу заходиться 
коло справи об'єднання у спі
льній організації представни
ків поодиноких неросійських' 
країн, що входять у склад СС-
СР, — з метою довести до їх 
— мовляв, — скоординованої 
акції проти совстськога режи-

одного, зложеного з 20 пред
ставників російських політич
них груп, — другого, зложе
ного з 20 представників т. за. 
неросійських національнос
тей і — третього, з таким же 
самим числом членів, зложе
ного з діячів науки і культу
ри, при чому чисельне відно
шення росіян і не-росіян в 
цьому секторі не с означене. 
Щождо платформи в справі 
основного питання про май
бутнє політичне становище 
поневолених народів СССР, то 
як Американський Комітет, 
так і основана його старанням 
міжнаціональна організація 
мали б стояти на позиціях :— 
, .самовизначення". 

На таких то умовах Амери
канський Комітет для Виз
волення Народів Росії запро
понував Виховному Органові 
УНРадн взяти участь у пля-
нованій організації. І хоча Ви-
конини Орган, маючи на ува
зі важливі інтереси українсь
кої політики, бажав ВКЛЮЧИ
ТИСЯ В акцію Американського 
Комітету, проте він не знай
шов підстав для своєї спів
праці в накресленому вище 
проекті. 

Таке становище було об
ґрунтоване основно в рішен
нях Виконного Органу УНРа
дн в цій справі та в одиозгід-
них з ними постановах Кой-

му Головним завданням цієї ^ ш х представників усіх 
спільної організації, з осідком 
в Мюнхені, ма̂ ла б бути про
паганда шляхом радіопові
домлень із збудованої для тієї 
цілі радіостанції в Мюнхені. 
Запропонована Американсь
ким Комітетом організаційна 
структура цієї установи спи
рається на трьох секторах: — 

українських політичних пар
тій з 24. червня ц. р. в Мюн
хені. У безпосередніх перего
ворах з Американським Ко
мітетом та в письменних де-
кляраціях Викопний Орган 
УНРадн I його Представннцт-

(Закінчення на crop. 3») 
se === 

Система суспільного забезпечення у небезпеці 
Вашингтон. — Торговельна 

Палата Злучених Держав ви
являє, що федеральний уряд 
зобов'язав себе до таких ве
ликих виплат на суспільне 
обезпечення, яких не може 
покрити з прибутків. Шоб ря
тувати цілу систему перед 
банкротством, треба відповід
ної дії Конгресу. Палата за
питувала своїх членів, тобто 
провідних бизнесовців в цілій 
країні, чи вони бажають собі 
затримати теперішню систему 
оплат на суспільне забезпе
чення, чи перемінити її на ви
плату відповідно до вплат, 

щоб забезпечити пенсію на 
старечі роки. Палата подала 
під застанову членів свій влас
ний плян сфінансування су
спільного забезпечення без 
жадних додатків з федераль
них фондів. Цей плян перед
бачує розширення старечих 
пенсій теж і на тих. Що тепер 
до неї не мають права. Це 
можна осягнути відповідною 
перерібкою теперішніх вплат 
до фюнду суспільного забез
печення і скомбінуванням 
кількох оплат на одну спіль 

• ДЕПАРТАМЕНТ СТЕЙТУ НАРАХОВУЄ 
491 СОВЄТСЬНИХ ДИВІЗІЙ 

Вашингтон. — „Голодні вла-1 садничо зазначив, яка мета 
ди" кремлівські провідники і j Організації Північно Атлан-
совстські сателітські країни; тійського Пакту з його запля-
Мають 491 дивізій війська роз- нованнми 55 дивізіями. З них 
Міщених в Европі й Азії, як половина — це резерва. Ці 
Це виявив департамент стейту. дивізії мають бути готові з 
Департамент остерігає, що кінцем поточного року. На-
Совстська Росія призначує ступного року мають бути до-
половину своєї красвої про-1 дані 20 дивізій, між якими 
дукції на воєнну підготовку | Злучені Держави дадуть 
й тому творить загрозу агресії І своїх шість дивізій. Якщо б не 

було організації Північно Ат-
лантійського Пакту (НАТО), 
то вільний світ був би вистав
лений на загрозу втрати 
275,000,000 населення на ко
ристь Совстів, твердить депар
тамент стейту. 
” Хоч теперішня військова 

світовим положенням, одначе картина представлясться тем-
буде перекладена на чужинні ною і хоч комуністи опану-
Мови й розповсюджена серед' вали 800,000,000 людей, то, 
різних народів заморем. До як каже департамент стейту, 
книжечки додані ілюстровані'„ми находимо надію в нашій 
мали Европи й Азії і на них І моральній і матеріяльній си-
Позначені 129 совстських і 60 лі". Вільний світ, за обчи-
сівтелітських дивізій в Европі. сленнями в згаданій кннжеч-
35 дальших дивізій у Східній ці. нараховує 1,430,000,000 на-
Азії і 250 китайських комуні- селеная і значні припаси ста-
стнчнну дивізій у цій самій лі, олії, вугілля, електричної 
області. Департамент стейту сили, харчів, міді, алюмінію 
не оприлюднив кількости ди- і інших стратегічних продук-
візій вільного світу, тільки за- цій. 

проти вільного світу. Ці об
числення й доводи подає де
партамент стейту в книжці 
„Хай дзвенить воля" (ЛетФрі-
дом Рінг), що охоплює 96 
сторінок. Вона призначена в 
першу чергу для американ
ців, з метою зазнайомити їх з 

Суджені в Празі комуністи признаються до 
всіх закидуваних їм злочинів 

Відень. — Після Р. Слан- того злочину мас „признава-
ського і д-ра Клементіса зі- ,тися" якийсь інший обвину-
»»„„„„„ „„„.„.; „„„ лл.»и„ ваченнй). Фрейка признався знавали дальші два совину- Г 

до того, що він утримував тіс-вачені: бувший заступник 
генер. секрет, компартії Ио-
зеф Франк та бувший заступ
ник міністра промислу Людо-
вік Фрейка. франк признав
ся, що ще як перекладач в 
концтаборі в Бухенвальді бив 
совстських полонених та ви
силав їх на смерть. Пізніше 
саботував народну господарку 

__J»ijRpu>jiBoci6> н^лродавав то
вари Заходові* і не дотриму
вав контрактів Із сателіт-
ськими державами. Також 
признався до того, що в кол
госпах іменував урядовцями 
бувших поміщиків, а не здій
снював пляну, щоб одночас
но з колективізацією поглиб
лювати і клясову боротьбу 
між селянством.., Людовік 
Фрейка стримував розвиток 
важкої продукції в такий 
спосіб, що ще' й досі в Чехо-
словаччнні існує обмежене 
користування електрикою та 
харчами. В тому місці пред
сідннк перервав Фрейці, заяв-

ні торговельні взаємини із 
ЗДА, згори заплатив $18,024,-
000 за куплену сталеварню в 
ЗДА. а пізніше, після комуні
стичного перевороту в ЧСР в 
1948 р„ президент Труман не 
дозволив вивести тієї стале-
варні до ЧСР. Обвинувачена 
Марія Свермова виступала як 
свідок проти Сланського і 

ЗАХІД ХОЧЕ ВИЯСНЕНЬ 
ДО ІНДІЙСЬКОЇ РЕЗО
ЛЮЦІЇ В СПРАВІ КОРЕЇ 
Об'єднані Нації, Н. И. — 

Представники 21 країни, які 
підтримали становище пред
ставників Об'єднаних Вацій 
на переговорах в Паикун-
джом проти примусової репа
тріації полонених в Кореї, від
були вчора окремі наради в 
справі індійської резолюції 
відносно полонених і рішили 
•домагатись від Індії дальших 
вияснень в тій справі. Дома
гання вияснень відноситься 
до перевірених нових компро
міс о них пропозицій, що їх вніс 
індійський представник в цій 
справі попереднього дня. 
Свою резолюцію відносно по
лонених Індія запропонувала 
ще минулого тижня і ця рево
люція мала досить корисний 
відгомін, хоч з боку деяких 
країн, зокрема з боку З'єдна
них Держав, відразу зголо-
шено низку застережень. По
чатково індійська компромі-
сова резолюція передбачува
ла, що Об'єднані Нації повин
ні прийняти принцип репа
тріації всіх полонених, але в 
дальшому вона передбачу
вала такий процес в тій спра
ві: негайно після підписання 
перемир'я всі полонені по
винні бути перевезені на 

цію тих, що бажають верну
тись до своїх країв. Доля тих, 
які відмовляються від репа
тріації, мала б бути вирішена 
— згідно з індійською резолю
цією — найпізніше до 90 днів 
після перемир'я на загальній 
політичній конференції в 
справі Кореї та Далекого Схо
ду. Деякі західні представ
ники, зокрема американсь
кий, негайно висловили свої 
застереження проти такої по
становки справи', домагаю
чись, щоб доля тих полоне
них, які відмовляться від ре
патріації, була відповідно за
певнена вже в резолюції. То
му теж індійський представ
ник зголоенв передучора по
правку до своєї резолюції, 
пропонуючи, щоб відпові
дальність за іих полонених, 
які відмовляться від репатріа
ції, перебрали Об'єднані На
ції. Представники західних 
країн на вчорашніх нарадах 
рішили здержатись від вираз
ного становища теж в справі 
індійського доповнення до ре
золюції, домагаючись насам
перед ще дальших вияснень 
до неї. Ці представники теж 
відмовились піддержати аме
рикансько-британські дома
гання, щоб індійська резолю-

острови біля центральної Ко- j ція мала першенство в нара* 
реї і там проголошені за! дах, узалежнюючи своє ста-
звільнених. Рівночасно була б j новище і в цій справі від 
створена нейтральна Репа- дальших індійських вияснень 
тріяційна комісія, що умож- ідо самої резолюції та її остан-
ливила б негайно репатрія-' нього доповнення. 

Нові успіхи аліянтсьної авіяи,ії в Кореї 
Токіо. — Від сімох днів над 

територією Північної Кореї — 
Слінгк^ВонІ їх *обхяжувалЙПрИХОЛВЯ, ^ Х у * і П 0 В І Т р Я 

ну оплату як від робітників ляючи, що про цс буде мова 
так від підприємців. пізніше. (Це значить, що до 

своїми' свідченням, та зачали 
плакати, але радіо у звіті з 
процесу заявило, що вона 
„надармо зачинає вдавати, що 
кається". Жінка обвинуваче
ного Лондона прислала до су
ду листа, що відрікається сво
го чоловіка — „зрадника" і 
що її старші діти заявили, що 
залишаться „добрими комуні
стами ціле своє життя". — В 
Ізраїлі представники сіоністів 
заявили, що празький процес 
мас явні протижндівські тен
денції. Уряд Ізраїля обіцяє 
зложити в цій справі відповід
ну заяву на найближчому за
сіданні ізраїльського парла
менту. 

них сутичок4*іж-алшнтською 
авілцісю, що' бомбардує воєн
ні об'єкти у ворожому запіл-

повітряних боїв аліянтські лі
таки знову збили один воро
жий літак і другий пошкоди- , 
лн, підносігчйітр^еві.ачв^г*-:^ 
ворожої авіяцп* до 16 літаків 
збитих та 4 пошкоджених. — 

Збори Ювілейного Комітету 
У. Н. Союзу 

відбулися в домівці , „Дніст
ра" в Ню Иорку, дня 23-го 
листопада. Зборами проводив 
Дмитро Галичий, секретарю
вав Григорій Гернан. 

Ювілейний Комітет укон-
ституувався так: Дмитро Га
личий голова, Петро Кучма і 
Марія Демидчук заст. голо
ви, Юліян Баранюк секретар, 
Юліян Павчак касієр. 

До Комісії Прог рамово-Про-
паґанднвної вибрані: Адв. М. 
Пізвак голова, Мартин Мале-
гич місто-голова, д-р Володи
мир Калина секретар, Л. Ів-
ченко, Стефан Шумейко, Ва
силь Гасій, д-р Лука Мншу-
га і Олекса Лнтвиненко — 
члени комісії. 

До Комісії Організаційної 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В МЕТРОПОЛІЇ 

святкування 60-річного Юві
лею У. Н. Союзу. 

$14,000 зложено на будову 
школи і церкви на ювілей
ному бенкеті оо. Василівн 

Минулої суботи оо. Васи
лівни в Ню Иорку обходили 
свій десятилітній Ювілей і з 
тої нагоди об'єднані парафі
яльні організації влаштували 
Бенкет у Вебстер Менор, в 
якому взяло участь коло 200 
осіб. Під час бенкету зложено 
14,000 доларів ва будову но
вої парафіяльної школи і цер
кви в Ню Иорку. Вже раніше 
зложено на ту ціль 57.000 до-

поеми Лесі Українки „Бояри
ня". — Прем'єра „Боярині" 
йшла в кінці квітня цього ро
ку й багато нюйоркчан не 
змогли тоді побачити цю пре
красну і особливо актуальну 
тепер драму в високоартистн-
чній і вдумливій поставі Теат
ральної Групи, що складає
ться з бувших членів Театра
льної Студії Й. Гірняка*. Го
ловну ролю Оксани відтвори
ла Ліда Крушельннцька, — її 
партнером, — Степаном 
був Володимир Лисняк. В ін
ших ролях виступили Іва Ку
ліш, Л. Погребинська, Л. Ку-
крицька, В. Змій, В. Клій. і 
М. Василик. Постава — В. 

ва, Василь Бродськнй місто-
голова, Григорій Герман сек
ретар, Михайло Левицький, 
Степан Курляк. Михайло 
Ликтей, Іван Бакум, Роман 
Слободян, Григорій Лучан ко. 

До К о н т р ольвої Комісії 

лярів, так, що загальна сума 
вибрано: Осип Лисогір голо- виносить тепер 71.000 долярів. | Лисняк і В. Змій. Музичне о-

І ,формлення — проф. В. Кіпа. 
1 1,000 осіб на зустрічі-забаві і Костюми: М. Бутович, О. і Ф. 

Братства „Броди" і Бражники. Увесь прибуток з 
„ вистави призначено на фонд 

Братство „Броди в Ню у н д в Н ю И о р к у 
Иорку, що об'єднує колишніх І 
вояків Української Дивізії. [ 75-річчя Арнольда Марґоліна 
влаштувало минулої суботи | в с у б о т у 22. листопада від

обрані: Павло Заболоцький в Шато Ґарден в Ню И о р к у ! б у л а с я в" витки Мемрріял 
голова; Иозефина Пббонс і велику зустріч-забаву. в я к і й | В и л д і н ґ д Н ю И о р х у д о п о в і д ь 
Марія Процак — члени. | взяло участь понад 1,000 осіб. | А р н о л ь д а Марґоліна на тему 

В часі нарад пропоновано На цю імпрезу прибуло бага-| Н а р о д и 4 уряди", влаштова-
включитн в програму ювілей-. то колишніх дивізійннків не | на> заходами ВУАН. Проф. М 
ного свята інсценізацію із Co- j тільки з Ню Иорку^і ближчих g ^ y , ^ ВИтаючн прелеґента 
юзового життя, відзначити 
відділ, який приєднає найбі
льше число членів в часі ю-
вілейної кампанії. 

Всі відділи, які були пові

ці промовці складали п. Мар-
ґолінові побажання, особисті 
та від установ. 
Листопадове Свято в Джерзі 

Ситі 
Роковини Листопадового 

Зриву відсвятковано в Джер
зі Ситі минулої неділі тради
ційною Святочною Академі
єю, яка відбулася старанням 
місцевого Відділу УККоміте-
ту та парафіяльного хору ім. 
М Лнсенка. Свято, що відбу
лося в місцевому Народному 
Домі, ралочаткував хор аме
риканським гнмном, а відкрив 
його коротким вступним сло
вом місцевий парох Всч. о. 
декан В. Лотовнч. Святочну 
промову виголосив представ
ник УККомітету п. Ю. Реван, 
колишній прем'єр Карпатсь
кої України, підкреслюючи 
вплив Листопадового Зриву 
на Карпатську Україну та її 
національно-державне відро
дження. В програмі концерту 
відспівав кілька пісень місце
вий хор. ім. М. Лисенка під 
диригентурою п. Осипа Сте-
цурн. тенор Едвард Канівсь
кий, при фортепіяновому а-
компяніяменті п-ні Є. Чапе-
льської відспівав кілька стрі
лецьких пісень, а Уляна Яв
на віддеклямувала відповід-

лі, та між ворожими літаками ^ Майже на всіх ділянках на-
совстського типу МІГ, які па- земного фронту комуністичні 
магаються в цьому перешко- війська переводили знову а-
дити, виступаючи до акції зі таки, але тільки обмеженими 
своїх „протегованих баз" в силами і без більшого зна-
Манджурії. Під час вчорашніх чення. 

Араби остерігають Австрію перед договором 
з Ізраїлем 

Відень. — Арабські держа-1 Дехто вважає, що ці арабські 
ви остерігають австрійський 
уряд, щоб він не йшов за Ні
меччиною та не розпочинав 
переговорів із Ізраїлем у 
справі відшкодування для 

погро:ш спричинили те, що 
досі Австрія не запросила 
представників світового жи-
дівства до переговорів, хоч 
австрійський уряд задумував 
це зробити. Та австрійський 

жидів-жертв нанізму, як цс . уряд заявляє, що досі не роз-
зробнла Західна Німеччина, j почато цих переговорів тому, 
Арабські держави грозять, j що тепер в Австрії діє тимча-
що вони будуть виступати | сопші уряд, і переговори з 
проти допущення Австрії до j жидами розпічне новий уряд, 
ОН та проти підписання ми-1 який буде зформований після 
рового договору з Австрією.! виборів у лютому 1953 року. 

ІШЕФ ШТАБУ АРМІЇ ПЕРЕ
БРАВ ВЛАДУ В ІРАКУ ПІСЛЯ 

ЗАВОРУШЕНЬ 
Багдад, Ірак. — Шеф шта- монстрації відбулися по ціло-

бу іракської армії ген. Hyp му місті і початково демов-
Алдін Магмуд був призначе-' странти не тільки вигнали по

ліцію з вулиць, але й напали 
на кілька поліційних станиць 
в місті. Сама поліція відмов
лялась вжити сили проти де-
монстантів впродовж чоти
рьох годин заворушень 1 тоді 

і покликано військо, яке з'я
вилось на вулицях в повному 

домленні про перші збори в 
справі Ювілею У. Н. Союзу, 
повинні вибрати на своїх річ
них зборах представвнка до 
ширшого комітету в справі 

околиць, але й з Филаделфії, 
Ню Гейвен і навіть Бофало. 
Під час забави хор б. дивізій
ннків відспівав кілька пісень. 
Вистава ,,Боярині" на УНДІм 

Старанням Комітету будови 
Народного Дому, у минулу 
неділю відбулася у залі Фе-
шен Інституту в Ню Иорку 
перша вистава драматичної 

заявив численній публіці, 
що саме тепер п. А. Марґолін 
скінчив 75 років, при чому 
згадав і за його працю на у-
країнському полі, як в Украї
ні так і на еміграції. По до
повіді й широкій дискусії на 
порушені прелеґентом питан
ня відбулося ще в домівці У-
ВАН гостина, в часі якої різ

ний вчора новим прем'єром j 
країни та створив новий ци
вільний уряд, в якому він 
займає пост прем'єра, міністра 
оборони та діючого міністра 
внутрішніх справ. Завдання 
створити новий уряд Іраку 
доручив йому регент країни 
Емір Абдул Іллаг, після того, j озброєнні і в танках та швид-
як впродовж останніх днів ко опанувало ситуацію. Де-
відбулися в столиці великі за-1 монстрації, під час яких обки-
ворушення, під час яких що- дано камінним теж і бритав-
найменше 11 осіб було вбитих ську амбасаду, поступово по-
і багато поранених, а уряд. чал» прибирати протнзахід-
проголосив виїмкове поло-|ннй, зокрема протиамернкан* 
ження, покликуючи армію, | сько-британський характер, 
щоб вова привернула порядок ; Ген. Hyp Алдін Магмуд, пе-
1 спокій. Самі заворушення ребравши владу, створив пм-

ний вірш. Підчас перерви на' були скеровані проти вибор-! вільний уряд, в склад якого 
заклик голови Відділу УКК п. | чого закону та порядку голо- \ увійшли виключно безпартій-
М. Петришниа, переведено сування у невизначених ще ні особи. В окремому звернеи-

нових виборах. Але товпа, ко- ні до народу новий прем'єр 
ристаючи з нагоди, вдерлася заявляє, що регент передав 
теж до Американського Ін- • йому завдання створити но-
формаційиого Центру, здемо- вий крлд і перебрати адміні-
лювала його устаткування та страцію країни, щоб зберегти 
спалила на вулиці книжки, мир і порядок після загрозли-
брошури та інший івформа-, вих заворушень. Демонстрації 

збірку на цілі УКК, яка дала 
коло 200 долярів. Свято за
кінчено українським націона
льним гнмном. Слід згадати, 
що місцева громада крім при
нагідних збірок на народні ці
лі, вже в цьому році зложи
ла понад 2,000 долярів на На
родний Фонд. 

ційний матеріял, намагаючись (і заворушення мали внутрі-
підпалвти й сам будинок. Де- шньо-політичний характер. 
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„ВСЕРЕДИНІ РОСІЇ" 
Книжкн, що стараються відгадати ,,російську загадку", 

мають в Америці ще далі добрий збут. Не диво, бож кон
флікт між ЗДА і СССР триває далі. Скільки хитрунства, 
демагогії, злоби і неправди в тому, що голосять совстські 
представники, це річ інтерпретації, яка мусить рахуватись 
кожного разу ще й з совстською тактикою та основною ціллю 
Кремля до підбиття цілого світу. Та ще тяжче американцеві 
пізнати, що думають в Совстах народи, а в першу чергу, 
що думас і чим живе російський нарід. Якраз тим можна 
пояснити появу великої кількостн книжок про Росію, згл. 
Совстн, на які с далі добрий попит, хоч мало яка з них дас 
щось дійсно цікавого й нового. Тепер заповіджено знов нову 
сенсацію, „Щоденник", який списував Френк Равндс, моло
дий американський кореспондент і дипломат, що перебував 
в Москві 18 місяців і працював як „російський знавець" в 
американській амбасаді. Друкуватиме його серйозний тижне
вик „Юнайтед Стейтс Нюз енд Ворлд Ріпорт" під наголов
ком .,18 місяців внутрі Росії". 

Ми переконані, що Френк Равндс мол. багато завважив, 
знаючи російську мову та маючи змогу „рухатись". Він був 
добре підготовлений до розуміння того, що йому доводилось 
бачити на вулиці, в кіні, театрі, музеї, ресторані. Це пізнати 
вже по інтерв'ю з ним, яке помістив журнал для зацікав
лення читачів щоденником. Мабуть і він не подасть нічого 
такого, про що не могли б розповісти дуже докладно тисячі 
тих, що тепер знайшлися в Америці, а ще недавно жили на 
всіх просторах совстської імперії. Проте поява таких амери
канських статтей та книжок дуже потрібна, якщо тільки 
вони не грішать бодай великими помилками. Американський 
нарід щойно тепер починає серйозно застановлятися над тим, 
що треба розуміти під „Росісю", кого треба зараховувати до 
„російського народу", чи що уявляє собою „російський ім-
періялізм" в старій та.новій одежі. Про ці речі добре знає 
теж і Френк Равндс мол. Тому теж буде цікаво прочитати, 
що пише про „Росію" американець молодого покоління, спе
ціально вишколений для дипломатичної служби в Москві. 
Мігмоходом кажучи, Джорджа Кеннана, останнього анерн-

*- Кйя'с&когб4 амбасадора до Советів, відкликання якого зажа
дав говєтський уряд, вважає Фрекн Равндс приятелем Росії 
та найкращим дипломатом, якого тільки Вашингтон міг ви
слати до Москви. 

В своїм інтерв'ю Равндс згадує, що він був єдиним аме
риканцем, який був останніми роками гостем у „російському 
домі". Як він заявив господареві дому, що за ним слідкували, 
куди він іде, господар, що говорив дуже „відважно", сказав 
таке: „Тобі треба знати, що ми тут також чужинці". Госпо
дар, пише Равндс, був „українським жидом, а не велико
росом" . . . Заповідаючи „величезну льояльність росіян до 
режпму" на випадок вибуху війни, бо про це зайшла мова 
під час інтерв'ю, Равндс говорив обширніше про величезний 
зріст „крайнього російського націоналізму", систематично 
підтримуваного Кремлем на різні лади, включно з такими 
„героями", як цар Іван Грізний, історію якого переповіда
ється тепер у книжках в такий спосіб, як би хто писав історію 
Сталіна. Запитаний про льояльність сателітів, а зокрема 
України, Равндс відповів, що не мав нагоди це провірнти. 
Та для нас важливий вже самий запит, який вказує, що в 
Америці вже таки починають відрізняти російський нарід та 
його яаставлення до червоного кремлівського режиму від 
відношення до нього інших народів та країн, підбитих і по
неволених Москвою. До того' Равндс ще ствердив, що в Совс
тах добре ведеться російському націоналізмові та російським 
героям,- а не „український" чи героям національних „мен
ших", бо якщо про них / згадують, то тільки на те, щоб 
„доказувати".їхні „зв'язки з великоросами" та їхню „орієн
тацію" на Росію. 

Як бачимо з цього інтерв'ю, то щоденник Равндса готов 
бути справжньою сенсацією. 

На іншому місці в цьому 
числі друкуємо черговий ко-
мунікат Українського Кон
гресового Комітету в справі 
Американського Комітету для 
Визволення Народів Росії, ін
спірованого ним Координацій
ного Центру Антибольше-
внцької Боротьби в Европі та 
українського відношення до 
них. Теперішній комунікат 
УКК короткий, але він цілком 
з'ясовує і вияснює станови
ще цієї нашої політичної ре
презентації до цих важливих 
проблем. 

З дотеперішніх публікацій 
на цю тему та коментарів до 
них в нашій пресі, можна ви
робити собі цілком ясну дум
ку про те, в чому діло. Для 
прнгадки повторимо: в „Сво
боді" з 31-го жовтня надру
ковано велике повідомлення 
про створення в Европі Ко
ординаційного Центру та по
дано всі головні постанови йо
го статуту; в „Свободі" з 7-го 
листопада надруковано ре
дакційний коментар про „ак
цію УКК" власне в цій спра
ві ; в тому самому числі подано 
теж і довгий комунікат УКК 
на цю тему; в „Свободі" з 5-го 
листопада подано на першій 
сторінці повідомлення про 
спільне засідання Президії 
УНРади і її Викопного Орга
ну, як теж окремо повідомле
но про їхнє становище в спра
ві Координаційного Центру; 
в „Свободі" з 13-го листопада 
надруковано статтю про „на
шу солідарність", в якій теж 
коментується українське ста
новище у зв'язку з тою самою 
справою, а в числі з 18-го 
листопада власне на цю тема
тику звернено окрему увагу 
в повідомленні про виступ на 
вічу в Ню Иорку члена Про
воду ОУН та заступника го
лови УНРади інж. Бойдуника. 

Ці повідомлення та комен
тарі в самій тільки „Свободі" 
вияснюють докладно ту ак
туальну проблему, як і ста
новище, яке заняло в цій 
справі українське зорганізо
ване громадянство. Тому то й 
сьогоднішній комунікат УКК 
можна вважати за „крапку 
над і" в цій справі та цілком 
ясним і недвозначним з'ясу
ванням становища УКК в цій 
— підкреслюємо — відомій 
справі. 

Яке ж становище УККомі-
тету? 

В сьогоднішньому комуні
кат! підкреслено такі головні 
точки: 

1. Український Конгресовий 
Комітет вважає, що „плят-
форма, як вона була оголо
шена в пресі, та організаційні 
рямці, що цією платформою 
визначені для „Координацій
ного Центру Антибольше-
вицької Боротьби", не дають 
м о ж я н востн у к р аіиським 
у групуванням взяти участь 
в праці цього Комітету". Для 
кожного читача української 
преси ясно, що УККомітет і 
„українські угрупування" му
сять бути зокрема проти тої 
точки в плятформі, яка гово
рить про майбутнє „самови
значення народів Совстського 
Союзу", не признаючи факту, 
що вони, як вал p., Україна, 
вже визначились і формаль
ними державними актами, і 
практичною боротьбою за 
свою державну суверенність. 
В цьому відношенні жодна 
українська група ані жоден 

український політик ніколи 
не відступлять ані на один 
крок, бо справа беззастереж-: 
ного і безумовного визнання 
принципу української дер
жавної самостійності! і націо
нальної суверенносте є сього
дні непорушною базою всякої 
української політики взагалі. 
Відносно „о р г а н і з аційних 
рямців", про які мова в кому
ні каті, УККомітет мусить ма
ти застереження проти про
порції заступництва в тому 
Центрі, в якому признається 
нічим не виправдану супре-
мацію росіянам, віддаючи їм 
одним таку саму кількість 
місць, як представництвам 
всіх інших народів совстської 
імперії, разом взятих. 

2. Другий пункт в повідом
ленні УКК, це признання 
важливосте спільного фронту 
для боротьби за визволення 
народів СССР, з якого випли
ває рішення УКК продовжу
вати перед американськими 
чинниками заходи для зміни 
згаданої платформи і органі
заційних рямців Координа
ційного Центру в такому на
прямку, щоб вони не запере
чували основного принципу 
української політики, себто 
перерішеної вже відповідними 
державними актами україн-

I ської державностн і суверен
носте, бо тільки це може ста
ти передумовою української 

участи і співпраці із згаданим 
Центром. 

З цього другого тверджен
ня виходить цілком логічно 
й трете твердження УКК, от
же рішення вислати до Евро-
пн відповідну делегацію „за
вданням якої було б обгово
рення і консультація з усімн 
українськими політичними 
чинниками в Европі в усіх 
тих питаннях, що пов'язані зі 
згаданою справою". На за
кінчення комунікату додано, 
що „делегація одержала від 
УКК відповідні інструкції, які 
з'ясовують плятформу для 
інформаційних розмов". 

Отже УККомітет зайняв до 
справи спільного антибольше-
нн ці.кого фронту з росіянами 
цілком ясне становище. Тому 
делегація УКК цілком певно 
не їде до Европн на те, щоб 
кого небудь і якнебудь „під
мовляти", а тільки для обмі
ну думок з усіма українськи
ми політичними чинниками. 
При цьому треба підкреслити, 
що становище УКК в принци
пових справах є точно таке 
саме, як і УНРади та всіх ук
раїнських політичних угрупу-
вань в Европі. Тепер може 
бути мова тільки про дальшу 
тактику в продовжуванні роз
мов і заходів для змінн аме
риканського становища в ко
ристь українських принципів, 
що цілком певно є принци
пами теж й інших поневоле
них народів. 

Віктор Приходько 

РМЕРИКЯНЦІ—І МИ 
Дуже цікаво було спостері-1 

гатн передвиборчу президент
ську боротьбу, її перебіг та 
закінчення в Америці. Особ
ливо цікаво, коли одночасно 
порівнювати її до наших, ук
раїнських, звичаїв та стосун
ків на політичному тлі. 

Отже, що характерним було 
для боротьби двох головних 
американських партій: рес
публіканської та демократич
ної? А те, що та боротьба ма
ла конкретний полі їй чини 
зміст. Республіканська партія 
не твердила, що вона є ліпша 
від демократичної, бо вона 
республіканська, а лише кон
кретно вказувала, що вона: 
швидко закінчить війну, ско
ротить бюджет, зменшить по
датки, знищить корупцію, 
скрутить комунізм. Натомість 
демократична — твердила, 
що вона вирятувала амери
канський люд з СОЦІАЛЬНОЇ 
нужди, до якої її допровадила І 
свого часу республіканська 
партія, що при демократичнім 
правлінню стандарт життя. 
досяг найвищого рівня і що 
при республіканцях він упа
де, що прн демократах Аме
рика стала світовою потугою 
і провідником та надією всіх 
поневолених націй, а що при 
республіканцях того не буде, 
бо республіканці — ізоляціо-

I НІСТИ І т. д. і т. д. 
і На тлі цієї боротьби, цих 
цілком конкретних доказів та 
аргументів, впали там і тут 
гострі вирази, відбувся ни
щівний словесний двобій. Але 

; кампанія скінчилася, народ 
| сказав свос слово і . . . відразу 
' уся картина різко змінилася: 
побідженнй Стівенсон, хоч ді-

j став 26 мільйонів голосів ( ! ) , 
себто лише на 6 мільйонів 

. менше від Айзенгавера, вітає, 

останнього телеграмою. Пре
зидент держави — Труман, — 
партійний неприятель ново
обраного президента, — за
силає своє привітання і за
прошення на побачення. Але 
мало того: обоє партійні про
тивники відразу пропонують 
представникові ворожої партії 
свої послуги співпраці і від
разу включаються до кон
кретної державної роботи. 

І, власне, це надзвичайно 
імпонує, як вияв високого по
літичного вироблення. Справ
ді, хоч партійне розходження 
не зникло, але непримиренна 
боротьба не може тривати віч
но, розхитуючи саме суспіль
не життя: існує держава, яка 
мас жити, діяти, могутніти, а 
тому всі — 1 приятелі і вороги 
пануючого напряму — до 
конкретної праці! 

І ми бачимо, як життя Аме
рики, цієї величезної держави, 
біжить далі, як усі коліщатка 
цього складного механізму 
рухаються, не спиняючись ні 
на хвилину, і ніначііі навіть 
не пізнати, що ця кр%їна вчо
ра перебула глибоку політич
ну боротьбу. 

І, мимоволі, порівнюєш цю 
імпозантну картину „демокра
тії в дії" з нашими звичаями 
й обичаями. 

Що особливо характерне в 
нашій політичній практиці? 

Поперше, ота безконечність, 
перманентність, ми сказали б 
„безнадійність" боротьби. Во
на тягнеться у нас місяцями, 
роками, можна сказати, деся
тиліттями. Тягнеться блідо, 
неяскраво, ліниво, „як мокре 
горить", — але кінця їй не 
видно. 

А чому це так? 
Бо тут приходить друга ха

рактерна риса цієї „бороть
би": це її неконкретність, так 

би мовити, беззмістовність. Бо 
що висуває „та" і „друга" 
,сторона? Однакові політичні 
ідеали, ті ж самі засоби й 
способи боротьби з ворогом, 
ті ж самі, однакові по суті, 
програми.устрою економічно
го, соціального, культурного. 

І, власне, з погляду „здоро
вого хлопського розуму", аб
солютно невідомо, в чому ця 
боротьба полягає і з-за чого 
вона провадиться і чому вона 
провадиться аж так, що мас 
бути два державні центри, 
себто підламується основна 
підстава існування й міжна
родної репрезентації нашого і 
руху сьогодні і нашої дії 
завтра. 

Кому це потрібно і хто, 
власне, в цім зацікавлений? 
А на цім тлі — глибоке по
літичне нидіння ваших, го
ловно молодих сил. Річище 
суто-партійнг не дас простору 
для розмаху широкого й твор
чого, а велика арена держав
ницька, загально-національ
на — під забороною. 

Скільки ж то наших надій
них сил змарновано! 

На радість кому? 
І, поруч: Чн американські 

демократи десь заявили, що 
вони не співпрацюватимуть в 
республіканській Америці? 

І ще одна наша характерна 
особливість. Це — наші не
гайні „санкції", політичні 
„кари". Не сподобався чн 
здався нам підозрілим якийсь 
крок Конгресового Комітету, 
який ми тільки Ечора обрали, І 
— зараз же „санкція": „Я не 
плачу Національного Датку". 
Нема якогось угрупування в 
Національній Раді. — нсгай-, 
на „кара": „Я не підписуюсь 
на „Позичку Визволення". 
Більше того, — сидить в Раді 
чи в Комітеті якась нелюба 
персона і негайна ж реакція: 
„я не даю ані грейцара". 

І дуже цікаво було спосте
рігати передвиборчу боротьбу 
американську: республіканці 
увесь час гостро атакували 
високі й тяжкі податки за до
би демократів, нарікаючи на 
марнотратність, навіть на зло
вживання в державній госпо
дарці, але чи впав бодай один 
поклик: не платити податків 
чн стримати їх? 

Не впав і не впаде. Бо бо
ротьбу провадили, позавсім і 
передовсім, державні мужі, 
справжні політики. Політики, 
для яких ясно, як сонце, що 
господарювання фінансами 
кожна критикувати якнайго-
стрішв, але c u d фінанси * г -
сять бути, хіба би хтось хо
тів знищити саму підставу 
існування державностн і дер
жави. 

І над цим нам також треба 
добре подумати. 

Бо „санкції" є дуже при
ємна річ: вона увільняє від 
вплатн Національного Датку. 

. Та ще й під „високо принци-
' повим" гаслом: мовляв, я, 
обурений громадянин, проте
стую! 

Але при тім треба пам'я
тати, що такий „протест" над
звичайно милий і тому „тре
тьому, що радусться" . . . 

Р. Смаль-Стоцькнй 

Расизм - знаряддя гітле-
ризму і сталінізму 

Бути членом Українського 
Народного Союзу, значить 
н а л е ж а т и до такої україн- і 
ської організації , я к а об'сд-• 
пала в Америці й Канаді 

[ найсвідоміші українські сп
іли в один ідейний моноліт 
І та поставила його н а служ
бу н а ш и м країнам та на
шому поневоленому укра-

I шському народові! 

Багате подіями, останнє де
сятиліття дало українській 
громаді, безліч нагод, біль
ше як іншим націям, пізнати 
усю відразливість і жорсто
кість голого расизму. 

Гітлерівський расизм по
значився не тільки кривавим 
антисемітизмом, — він ввер
нувся і проти інших народів, 
зокрема проти слов'ян. З-по
між слов'ян, український на
рід став предметом нищівних 
плинів „надлюдей", які, як це 
виявляють документи, заду
мали цілком колонізувати 
плодючу чорноземну країну. 

Сталінізм, що ще перед вій
ною переродився в російсь
кий расизм, теж вилився в 
антисемітизмі та пересліду
ванні різних народів, а особ
ливо українців. 

Часті перестороги перед ра
сизмом ієрархів наших цер
ков та політичних наших дія
чів, розкрили завчасу очі на
шому народові на суть раси
зму і слова ці знайшли під
твердження в недавніх жах
ливих переживаннях народів. 

Тим більше сумно, що і се
ред українських науковців 
знайшлася одиниця, що в сво
їй книжці проповідує расизм 
і антисемітизм. Праця цього 
автора появилася друком 
тільки завдяки невідрадним 
таборовим обставинам і спри
чиненій ними хворобі покій
ного голови НТШ, професора 
Івана Раковського, який, не 
знавши докладно її змісту, до-' 
зволив її друкувати. Як тіль
ки ця книжка була видруку
вана і президія Товариства 
довідалась про її зміст, вона 
не тільки не погодилась фір-
мувати такого роду працю, 
але наказала знищити увесь 
наклад. Одначе спізнення ви
конання цеї ухвали спричи
нило, що кілька примірників 
цеї книжки, невідомо яким 
чином, все таки продісталося 
у світ. 

Особи злої волі, якщо не 
провокатори, допильнували, 
щоб нелегально роздобутий 
примірник, тоді ще незннще-
ного накладу, не тільки пере
дати до бібліотеки Конгресу 
в ЗДА, але ще вробити розго
лосі цій оправі. 

Поекількн Управи Науко
вого Товариства ім. Шевченка 
— як централя в Европі, так 
і Відділ в Америці — виясни
ли цю справу в комунікаті, 
заперечили в пресі свою 
участь у виданні цеї книги, 
запротестували проти її змі
сту і знищили наклад, то 
справа, здасться, повинна би 
бути зліквідована. Проте 
знайшлися особи, що таємни
ми заявами до провідних жи
дівсько-американських орга
нізацій звернули їхню увагу 
на цю книжку, не інформу
ючи їх про Всі протизаходн 
НТШ, ні теж про місце, — яке 
займає автор згаданої праці 
в українському науковому 
житті. 

Усе мос життя я належав 
до гуртка діячів, що його по
гляди поділяли такі особи, 
як бл. нам'яти Микола Ва
силько, Ол. Шульгнн, А. 
Яковлів, В. Прокопович, ген. 
Сальський, ген. Шандрук та 
інші, які близько співпрацю
вали з жидівськими діячами 

Тому мене ця справа дуже за
боліла. Ми -ж пам'ятаємо 
спільну діяльність для укра
їнської справи а Арнольдом 
Марголіннм та- щиру симпа
тію для УнраїнНі висловлену 
недавно померлим президен
том Ізраїля XJ Вайцманом М. 
Василькові, у к р а І н ському 
представникові в Швейцарії, 
ще в 1922 році,.як також ак
тивну допомогу нашій дипло
матії від радника Райса і 
державного секретаря д-р 
Гротера. 

Я глибоко переконаний, що 
жидівські діячі, маючи відчу
вання пропорції, перейдуть 
над цією справою, разом з 
нами, до важливішої вимоги 
сучасної доби -г- до організу
вання політичної і наукової 
співпраці і приязного спів
життя обох наших народів. А 
на це найкращу заохоту зна
ходимо з американської дій
сності. Ось американська пре
са принесла недавно вістку, 
що американська влада вида
ла в Німеччині підручник 
історії, в якій комуніст Пе-
терс висловив, свої особисті 
погляди. Комісія, що прослі
дила цю справу, заявила та
ке: „Автор виявляє в книжці 
ясну і недвозначну симпатію 
до комуністів, ворожість до 
демократії і католицизму, а 
також, у низці .висловів, ви
словлює антисемітські та 
протнтеологічні упереджен
ня" (цитування за „Мілвоке 
Джорнал" з 1$ листопада). 

Чи хтось з американців пи
ше якісь заяви до американ
ських жидів з цього приводу? 
Чн це, що таку річ комісія 
провірила і проголосила, не 
переконує людей доброї волі 
в добрих намірах направити 
зло? 

„ЗОЛОТА ОСІНЬ 
НА УКРАЇНІ" 

а г. 
ЧЕРВОНИЙ СКЕТЧ 

У СЛОВАЦЬКОМУ ВИКОНАННІ 
(До восьмої річниці комуністичного путчу 

на Словаччині) 

(32) 
— Я думаю, що авто сього

дні вже не приїде. Тому ви 
будете ночувати ось в цін кім
наті. Це внутрішня кімната, 
безпечна. Вона приготована 
для нас. але ми і так спати 
не будемо . . . Тепер мушу 
вам сказати, що вночі можуть 
бути різні несподіванки . . . 
Ви ж знаєте, серед якого ото
чення ми с ? . . Боятися аж 
занадто не масте чого, бо ми 
добре озброєні і зуміємо від
бити навіть сильний натиск... 
Але, коли б зчинилася стрі
лянина, нікуди не бігайте, ні
кого не шукайте, не робіть 
паніки, бо тим тільки будете 
нам заважати, а собі можете 
пошкодити . . . Отже, щоб не 
сталося. — сидіть тихо. Я не' 
замикаю вас на ключ, споді
ваючись, що ви досить роз
судлива і мене розумієте. 
Навпа-Ш, ключ я лишаю вам 

і наказую вам замкнутися. Ви 
мене зрозуміли? 

— Так, пане офіцер, — від
повідаю зі скімліняям серця. 
— А та друга пані з донькою? 

— Вони мають так само 
окрему кімнату. Тут на двох 
ліжках ви всі не змістилися б. 
Бажаю вам доброї ночі! Спіть 
спокійно: варта виставлена. 

Гм! ,.Спіть спокійно"! . . 
Після такого попередження 
тяжко спати, та ще й спокій
но . . . 

Кімната невеличка, чиста і 
без вікон. Ліжка заслані сві
жою білизною. Робити нічо
го: кладу дітей і лягаю сама, 
звичайно не роздягаючись. 

Та не пройшло і десять хви
лин, як загуділа земля, по
чувся рух на долині і спішні 
кроки коридором. 

— Пані, авто приїхало! — 
гукас знайомий голос. — 

Збирайтеся скоро! 
В одній хвилині ми і 

наші речі вже знаходи-
димось у величезному крито
му вантажному авті серед 
озброєних у машинові кріси 
і гранати вояків, виїжджаємо 
в напрямі на Єлшаву. 

Слухайте, — наказує нам 
один німець, — коли парти
зани будуть робити пуф-пуф, 
— розумієте? — лягайте всі 
і лежіть нишком. Хто буде 
кричати і соватись — поски
даємо на дорозі! Зрозуміли? 

Авто з затемненими фарами 
тихо посувається вперед, а ми 
вже і без „пуф-пуф" поприля
гали до речей і з нетерлячкою 
чекаємо кінця дороги. 

Але все мас кінець. Кінчив
ся без пригод іще один кусень 
нашої мандрівки, і коло пів
ночі я з подякою до Всевиш
нього обмітаю рештки кому
ністичних порохів зі своїх 
ніг . . . 

На Єлшавському двірці тіс
но 1 гамірно. В очікуванні обі
цяного поїзду біженці курять, 
говорять або куняють на своїх 
клунках. 

— Ну, так, панове, — обзи
вається Іван Антонович, — 
значить скоро гуляємо?-

— Гуляємо, гуляємо! 
— А куди тепер їдемо? 

— До Братислави, до Бра
тислави! До Німеччини по
їдемо хіба тоді, коли вже не 
буде іншого рятунку. Але 
перше, що зробимо в Брати
славі — уп'ємося всі, як шев
ці! « 

Над ранком ми повсідали 
до пасажирських вагонів з по
вибиваними шибами і рушили 
вздовж словацького кордону 
на захід. Як пам'ятку з цього 
поїзду я дістала „расовий" 
нежить, який пізніше возила 
з собою впродовж півтора ро
ку по всіх усюдах . . . 

Під вечір того самого дня 
нас на стації Лученсц „ущіль
няють", перепаковуючи до 
двох товарових вагонів. В на
слідок того „ущільнення" нас 
опиняється в одному, щоправ
да великому, вагоні 72 особи! 
Передбачливі люди, ще до від
ходу поїзда посідали на свої 
клунки і не рухались. Решта, 
що чекала до останньої хви
лини, ледве-ледве впхалася і 
збилася безформенною масою 
біля дверей. Тіснота була та
ка страшна, що люди стояли 
один в одного на ногах, ха
палися при шарпаннях ваго
ну за чужі шиї, голови і ви
сячі з гори клунків ноги, і не 
падали тільки тому, що фі
зично неможливо було впас-

ти. Хто сів — мусів сидіти, 
хто став — мусів стояти, не 
міняючи положення. Під час 
розміщення вийшло якось 
так, що дід Борис з дружиною 
та Ільком примостилися в са
мому кутку, а Надійна, від
ділена від них кількома осо
бами, сіла поруч Івана Анто
новича — незначний випадок, 
що потім мав такі несподівані 
наслідки . . . 

В такій несамовитій тісноті 
ми їхали чотири доби. 

П'ятого дня вранці на 
якійсь досить великій стації, 
віддаленій на кілометрів 10 
від Братислави, наші вагони 
відчепили і поставили на біч
ний тор. Ми маємо можливість 
нарешті походити, подихати 
свіжим повітрям і обговорити 
свої пляни про наше май
бутнє життя в Братиславі, до 
котрої ми вирішили їхати ще 
в Єлшаві і до котрої маємо ви
писані ваші подорожні папе
ри. Я саме розложила поміж 
коліями вогонь під своїм ве
личезним „колгоспним", як 
його прозвали мої товариші, 
чайником, як до мене підхо
дить Зіна, 

— Ви не чули, яка у нас 
драма? — питає вона. — На
дійна свариться з батьком, а 

Ілько сидить, як у воду опу
щений. 

— О, -— кажу неуважно, — 
ще чого доброго не доведеться 
нам весілля справляти... 

— Весілля, здасться, таки 
буде, тільки в несподіваному 
варіанті! — моргає багатозна
чно Зіна і відходить. 

Я, правду кажучи, навіть 
не думала над її словами, за
глиблена у власні думки і ту
рботи. Тільки потім кинулося 
мені в очі, що Іван Антонович 
якийсь дуже сконфужений, у : 

никає розмов, а дід Борис із 
жінкою щось дуже розпада
ються над Ільком, не відпус
каючи його від себе ні на крок. 
А Ілько прибитий цілком. 

— Андрію, — питаю я сво
го товариша, — що це у нас 
діється? 

Обережний завжди Андрій 
усміхається і не відповідає на 
питання... 

Підвечір до ваших перепов
нених вагонів долучили ще 
два порожніх пасажирських, а 
всі разом причепили до това
рового поїзду. Частина з нас 
в тому числі і я з дітьми, ско
ристалися з нагоди і попере
сідали до порожніх вагонів, 
залишаючи свої речі в товаро
вих. Вже стемніло, як поїзд 
рушив. 

Сидимо, як на шпильках, 
чекаючи Братислави. Аж ось 
заблисли і вогні словацької 
столиці! Поспішно зав'язує
мось, застібаємось, обтріпує
мось і оглядаємось, чи не за
лишили чогось у вагоні. По
їзд тим часом, не зменшуючи 
ходу, в'їжджає на двірець біч
ною колією, минає його і їде 
даяЦ -

— Ага! — догадуємось, — 
то нас везуть на інший дві
рець!.. 

Чекаємо зупинки, стоячи в 
повному поготівлі. 

Та поїзд, бренькаючи на 
стрілках, вигинається, виги
нається, об'їжджає довкола 
місто і нарешті лишає Брати
славу позаду. Ми здивовані і 
ще не віримо, ще чекаємо чо
гось, дивлячись, як віддалю-
сться від нас море золотих ця
ток світла. Через яких 10 хви
лин уже не видно нічого, і 
поїзд мчить далі у цілковитій 
темноті... 

Серед нас повстає перепо
лох: що це мас означати? 
Але спитати нема у кого. 

Ще пів години їзди — і по
їзд зупиняється. Вискакуємо 
з вагонів на перон і бачимо 
перед собою будинок невелич
кої стації з написом: „Малац-
кі" — 28 км. від Братислави. 

„Золота осінь на Україні, 
трудове піднесення панує на 
полях і в селах. Гудуть трак
тори, орючи зябдю. В золота
вому морі кукурудзи пливуть 
комбайни. На шляхах до за
готівельних пунктів без пере-, 
рви їдуть колони мапрги, яа-• 
вантажені благодатними пло
дами надхненої праці" — та-

,ким надхненнм поетичним у-
ступом починається в „Прав
ді" з 19 жовтня довга коре
спонденція проте, як з Укра
їни в Москву пливуть потоки 
„благодатних плодів натхне-
ної праці", як „на бурякових 
плянтаціях з небаченою досі 
швидкістю виростають гори 
накопиченого цукрового буря
ка. Вантажні машини не всти
гають вивозите його на при
ймальні пунктн...",^вічі герой' 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ праці Гонтак 
(Гребенківський район Київ
ської областе) -походжає по 
бурякових полях своєї ланки 
і за неї виписує московський 

І„строчковнй": „Я горда з то
го, що належу до партії Лені-
на-Сталіна —'.Ударної брига
ди" світового революційного 
і робітничого руху. Радісно у-

Ісвідомлювати, що тепер від 
І Китай і Кореї до Чехослова-
|кії і У горщики..появились но
ві „Ударні бригади"... 

Жалюгідному манекінові в 
Гребенківському районі вто
рує „гордість румунського на
роду", про що нібито говорив 
в Букарешті робітник Штефан 
Павло: „Румунський народ 
гордий з того,-що. тов. Сталін 
назвав країни народної демо
кратії, а значить і нашу краї
ну, „Ударними ." бригадами" : 

світового робітничого руху". 
„Як проміння соняшного-

ранку, освітлює* »світ промова' 
тов. Сталіна, ^пнше в статті 
„Світло зі Сходу", що опублі
кована в газеті „Роботніческо1 

дело", відомий, .болгарський4 

письменник, член свесвітньо-
го совсту миру*; Людмил Сто-
янов". ' ” ' 

' „Українська Думка" 

До вагонів підходять словаць
кі залізничники і приліплю
ють маршрут з кінцевою ста-
цісю на Шлезьку. 

— Куди нас везуть? — пи
таємо їх. 

— До Німеччини, — відпо
відають залізничники. 

— Але ми зовсім не їхали* 
до Німеччини} Ми хотіли дог 

Братислави! »Л« 
— Е-е-е, що ви хотіли!..-

Вас не питають, куди ви хо
тіли. Ви поїдете до Німеччи
ну — так розпорядилась в ій 
ськова влада... 

(Закінчення буде) jrt 
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„РОСІЙСЬНйг КУЛЬТУРНА ІНКВІЗИЦІЯ" 
випадковий Такий був заголовок пуб

лічної ДОПОВІДЕ проф. Герма-
на И. Мюллера, яку він виго
лосив у великому.мівнесотсь-
коиу університеті,'у Міннеа-
полісі ,дня 6 листопада ц. р. 

Те, що американці „відкрн-

що випадковий експери
мент його батька-селяннна 
з посівом ярової пшениці при
ніс Лисенкові перший розго
лос, який допоміг йому, як 
партійному кар'єровнчу, ВИЙ
ТИ на в е р ш н н н совєтської 

вають" про підсовстське жнт- j ієрархії. Видатний учений Ва-
тя тепер, українці'Звали й ви
терпіли на власній шкірі від 
понад ЗО років. Проте, деякі 
виступи американців цікаві і 
для вас не лише* своїм зміс
том, а й авторитетністю самих 
доповідачів. Проф. Г. Мюл
лер здобув Нобелівську, наго
роду за свої праці з генетики 
р. 1946, а більше трьох років 
(1933—1937) працював як 
старший ґенетик • у Ленін
граді й Москві ,куди його за
просив з Англії видатний ро
сійський учений Вавілов, ди
ректор Інституту Тенетики й 
Селекції прн Академії Наук 
СССР. - • -

На початку доповіді проф. 
Г. Мюллер дав загальну ха
рактеристику болншевицької 
контролі всякої- творчої дум
ки в СССР, а потім подавав 
цікаві факти із свого перебу
вання там. 

Першу турботу спричинила 
професорові візити -совстсько-
го журналіста, який просив 
оповісти йому детально, як 
діялектичний м а т е р і я лізм 
формує основу генетики — 
предмет професорового дослі
ду. Але висновки генетики 
зовсім не йдуть по Лінії совст-
ського талмуду — діалектич
ного матеріалізму.' ' Гени, чи 
зародки звичайним шляхом 
не міняються. І Якщо наукові 
факти перечать большевиць-
кій доктрині, то .JTHM гірше 
для фактів", —почалися о-
скарження і засуди учених 
генетиків за ідеалізм в науці. 
Особливого розміру ця „кам
панія" набрала в Добу „Єжов
щини". Спритніші 'учені по
спішали публічно' зрікатися 
своєї ,,среси" та каятися. „Ге
нетика" — твердить проф. 
Мюллер — „перестала в СС
СР існувати"... а вій сам встиг 
ще, як чужинець,,взяти „від
пустку" і виїхати 1^37 року за 
кордон. 

Коли проф. Г. Мюллер, в 

вілов був засуджений як 
„британський шпіон" і помер 
на засланні (Моґадані) у сх. 
Сибіру року 1942, а Лисенко 
став замість нього директором 
Інституту селекції та гене
тики. 

„Діялектичний матеріалізм" 
— говорив проф. Мюллер — 
„в устах неотесаних інтерпре
таторів засвоїв незрозумілий 
жаргон ,що став таким же ха
отичним та ірраціональним, 
як будь який інший в часах 
середньовіччя". 

Згадував проф. Мюллер і 
про голод селянства 1933 p., 
але де саме він був, не зазна
чав,, бо Фйого доповіді фігу
рувала ляше „Росія". Можли
во ,що учений професор і не 
звав, що українські селяни, 
щоб рятуватися від голоду, 
хто мав щастя, їхали по свій 
хліб у Москву. 

Порівнюючи большевицьку 
контролю наукової думки й 
мистецтва з контролею Вели
кої Інквізиції, проф. Мюллер 
підкреслював, що большевизм 
запроваджує обсолютну вла
ду, яка небезпечна і тут, в* 
Америці. 

„Інтелектуальна свобода" 
— говорив він — „варта біль
ше ніж саме ваше життя. Все 
наше індивідуальне життя 
мусить скінчитися ,але від нас 
залежить ,щоб продовжити 
спільне життя нашого розуму 
й духа після того, як ми ві
дійдемо". 

Короткий витяг з доповіді 

Н8МУНІКАТ УККА 
В СПРАВІ ПЕРЕГОВОРІВ 3. АМЕРИКАНСЬКИМ 
КОМІТЕТОМ ДЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ НАРОДІВ РОСІЇ 

Український Конгресовий; на, Український Конгресовий 
Комітет Америки, розглянув-1 Комітет Америки' уважав вка-
ши справу створення' т. зв. 
„Координаційного Ц е н т р у 
Протибольшевицької Бороть
би" — з ініціативи Американ
ського Комітету Визволення 
Народів Росії, — як теж озна
йомившись з його плятфор-
мою та становищем до Коор-

заним провадити далі перед 
американськими чинниками 
заходи для зміни згаданої 
плятформн і організаційних 
форм Координаційного Цен
тру; 

— і що з метою всебічного 
обміркування питання укра 

дотаційного Центру українсь-1 ЇНСЬКОЇ участи в цій акції ви-
ких політичних угруповань в. їзджає до Европн Делегація 
Европі, — стверджує: 3 ЧЛенів Українського Конгре-

— що плятформа в тому'сового Комітету, завданням 
вигляді, як вона була оголо-. якої буде обговорення й кон-
шева в пресі та організаційні' сультація з усіма українськя-
рямці, що цією платформою J ми політичними чинниками в 
визначені для „Координацій-1 Европі по усіх тих питаннях, 
ного Центру Протибольше
вицької Боротьби", не дають 
можливості! українським у-
групованням взяти участь в 
праці цього Комітету; 

що пов'язані зі згаданою 
справою. 

Делегація одержала від Ук
раїнського, Конгресового Ко
мітету інструкції, які з'ясову-

— що з уваги на те, щоіють відповідну платформу 
справа створення спільного для інформаційних розмов, 
фронту для боротьби за виз
волення народів СССР є над
звичайно важлива й актуаль-

Українськнй Конгресовий 
Комітет Америки. -

З ЖИПЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
порядком: доповідь, дискусія 
та товариська розривна. 

Такі вечорі причиняться до 
лекіТов.'Івана Франка, відділ о ж и в л е н н я товариського 

життя а навіть громадського 
на терені міста НЇо Гейвен. 

На референтів запрошено 
ряд чільних наших науков-

полі-

Плейнфілд, Н. Дж. 
Відсвяткувавші Срібного Юві-

в. Івана Франк 
372 УНСоюзу. 

В суботу, дня 8 листопада 
1952 Тов. ім. їв. Франка вро
чисто відсвяткувало свій 25- ців та представників 
літній Ювілей існування. По тичного світа, 
відспіванню американського Одним і зперших виступив 
гимну п. Ніною Сівалор, яка п р о ф . д . р м. Чубатий із до-
також з великим^ успіхом Повідю „Американська полі-
проспівала в часҐ бенкету така та українські визвольні 
кілька народніх українських змагання", 
пісень, предс. відділу, п. Да- у своїй стисло науковій та 
мяи Геча.у вступній промові оечевій доповіді проф. Чуба-

проф. Мюллера був уміщений Д*8 короткий перебіг дшль- тнй дав перегляд амернкан 
і в університетському часопи 
сі (Ди Міннесота Денлі, Но-
вембер 7, 1952). Кількість 
слухачів, між якими перева
жали молодші студенти, була 
середня. В тій величезній (те
атральній) залі буває на ін
ших доповідях слухачів іноді 

І й більше. Американська маса 
ще не цілком реально усві-

біблюграфп до своєї фахової итое „^свість, я к у Змалю-1 Григорій Герман, який в своїй 
пращ, вмістив прізвище одно- JJJ ц , j ^ ^ ^ д ^ п р а ц я святочній промові підкреслив 
го засудженого науковця, але J ^ r o у с г і д < ш л е н я я вже заслуги і осягн УНС для ук-
секретар Академії Наук аака- « ft -н і Ц п ^ ^ f t fa раїнської справи, та для своїх 
зав викреслити те п р і з в и щ е . ^ ' JJJ . „ j p ^ ^ . членів. ( 
Коли ж проф. Шоллер хотів J ^ * ^ Г Підчас бенкету промовляли: 

' Іосновникн товариства: Воло-

ности товариства. Дальше ської політики за останвіх 
вказав, що вайголоввішим тридцять років та її відно-
завданням товариства є голо- шеиня до українських впз-
сити правду про Україну, та вольних змагань, 
через плекання обичаїв, зви- Обставини політичні, по 
чаїв і української традиції у- словам доповідчнка, так скяа-
держувати тісний зв'язок з далися, що Америка уважала 
рідним краєм. Росію своїм союзником, маю-

Головний Уряд УНС ре- чи спільних ворогів Німеччи-
презентував голов. секретар ну і Японію. Через те не було 

реакції проти впливу російсь-

УНРАДА І АМЕРИКАНСЬКИЙ КОМІТЕТ 
(Закінчення зі стор. 1-шої) 

во> ЗДА вказували передусім (форму за найбільш правиль
на свої застережеввя засад- <НУ- я к а відповідала б деякій 
внчого характеру: що правко І а 

існує українська держава, що 
її- територія є окупована чу
жою силою, що навіть боль-
шевнцькин режим був прине
волений, рахуючись з україн
ськими державницькими зма
ганнями, формально призна
ти Україні атрибути її дер
жавносте; дальше, що Укра
їна с членом О.Н. та що цією 
обставиною стверджена її пра-
вво-державна особовість у 
міжнародніх взяеминах; що 
українська визвольна бороть
ба ведеться не тільки проти 
совстського режиму, але і 
проти національного понево
лення України Росією; що у 

су Америки, побудованою на 
самостійній праці окремих на
ціональних відділів, під про
водом американської управи. 

Для детального з'ясування 
і обгрунтування цих позицій 
і вимог Голова Представницт
ва ВО УНРади в ЗДА перевів 
серію розмов, м. ін. з бувшим 
головою Американського Ко
мітету адміралом Кірком, з 
найбільш < міродатними для 
цієї справи чинниками у Ва
шингтоні, з деякими зацікав
леними справою американсь
кими політичними діячами, — 
врешті відбув основну розмо
ву з теперішнім головою адмі 

чи на цілу низку, здавалось 
би, переконливих аргументів, 
висунених з нашої сторони, і 
не зважаючи на виявлену в 
часі згаданої розмови адміра
лом Стівенсом зичливу наста-

країнськнй народ аж надто' ралом Стівенсом. Не зважаю-
виразно виявив свою волю 
жити самостійним державним 
життям безпереривною боро
тьбою проти большевнцької о-
купації, що, отже, з огляду на 
всі ці обставини, він перейшов 
ту стадію політичного проце- нову, провід Американського 
су ,яка визначалась би вимо- Комітету, крім деяких неістот-
гбю самоозначення. Викопний них уступок, не відступив до-
Орган УНРади і його Пред- тепер від основвих засад сво-
ставннцтво в ЗДА пояснюва- його первісного проекту, 
лн далі, що українське спів-1 Ще закн покінчилнсь ці 
робітництво з Американським заходи, засновано в Мюнхені 
Комітетом на пропонованих у-, в дні 22. жовтня ц. р. за по-
мЬвах, а зокрема участь ук-'даною вище організаційною 
раїнців у спільній з росіянами схемою — „Координаційний 
організації, до того ж в орга- Центр для Протнбольшевиць-

ПОШТА 

І. 3., Нюарк. — Запитуєте. 
чому вкладка ва членській 
грамоті різниться від вкладки, 
яку член мас платити. Пода
єте теж імена членів, які ма
ють платити більше, як пода
но на першій стороні грамоти. 
В кожному випадку, причи
ною різниці у вкладках явля
ється доплата за подвійне за
безпечення від припадку, бо 
до вкладки, поданій на гра
моті, треба додати доплату- за 
подвійне забезпечення. Умова 

у.н.союзу 
двійне забезпечення обчисле
на від віку грамоти так як в 
повнолітній клясі Р-20. Щоб 
дістати подвійне забезпечен
ня, треба прислати членську 
грамоту до головної канце
лярії з відповідною апліка
цією. Аплікація та сама, що 
призначена для повнолітніх 
членів, які бажають подвій
ного забезпечення. 

Секретар, . Іакаванна. — За
питуєте, чи Союз помилково 
виплатив $1,000 за недавно 

про подвійне забезпечення по- померлого члена, який не 
дана на окремім листку, прн- платив членських вкладок від 
кріпленім до третьої сторінки! 1943-го року. Чек иа Я.000 
грамоти, і на тім листку пода- д л я спадкоємця не був ніякою 
на теж доплата. Доплачуючи помилкою, бо померший член, 
тих кілька центів до звичай
них вкладок; член дістає за
безпечення на подвійну суму 
в разі смерти в нещасливому 
випадку. 

Доплата за подвійне забез
печення від припадку залеж 

Ю. К., перейшов на безплат
не продовження в 1943-ім ро
ці і був забезпеченим безплат
но відповідно до нагромадже-

I ної резерви на своїй грамоті. 
• Тому, що він помер перед за-
| кінченнлм безплатного про-

нізації основаній не на заса 
ді паритету, а на принципі ро 
сійської більшосте, зводили 

кої Боротьби". В склад цього 
Центру увійшли чотири ро
сійські політичні групи і по 

би українського справу у пло- одній організації , що репре-
щнпу внутрішнього російсь
кого витання т. за, національ
ної меншини, тоді, коли укра-

зентують деякі групи таких 
народів: грузинів, азербай
джанців, вірмен, північних 

їпська справа, по своїй суті, кавказців і туркестанців. Згід-
с міжнародною проблемою. Іно з проголошеним статутом 

Крім цього, Виконний Ор-1— Цеитр складається з двох 
ган виставив вимогу, щоб головних органів: з його Pa

is lgJrB своєї'наукових асис
тентів трьох звільнити через 
їх наукову непридатність ,то 
той же секретар' '„порадив" 
залишити їх на праці, бо во
ни... члени партії. і 

„Далі" — говорив професор 
Мюллер — „виступив агро-
ном-ігнорант, на прізвище 
Лисенко, із 200 літ старою те
орією, що її не прийняв навіть 
Дарвін і яка відтоді дискреди
тована. Згідно з тією теорією, 
що відповідала большевнпь-
кому вченню, плязиа гена (за
родка) зміняється сама со
бою як прояв якогось роду 
передбачливосте". ' 

До цього ще додамо, 

муть. 
Микола К-ренхо. 

I-V і fr-i > \ fr\ З”П. fr\ > t fr~l З””і fr\ frr\ fa ftr\ ff\ , 

РІЗДВЯНІ ПРИВІТИ ЧЕРЕЗ „СВОБОДУ" 
Ви знаєте,, щр радісною, святковою несподіванкою буде 

для В а а п д близьких прочитати привітання у Різдвяному 
числі „Свободи^. 

Треба сподіватись, що загал нашого громадянства ви
користає цю нагоду, щоб передати свої побажання навіть 
тям, що живуть" в'найдальших з а к у п к а х світу. 

Тож не забудьте, що тексти привітань можете надси
лати тільки до 15'грудня. Найкраще буде, якщо пришлете 
їх вже тепер. 

. разом з текстом поздоровлення, пришліть І плату за 
нього, за такни обчисленням: 
1 цаль однієї шпальти (5 рядків включаючи адресу—$2.00 
1 цаль подвійної' шпальти — $3.50 
2 це лі подвійної шпальти — $в.50 й т. д . 

АДМІНІСТРАЦІЯ „СВОБОДИ". 

' днмир Білоруський, Дубас, 
Семенюк Дмитро, Дубей Сте
пан, Василь Ярема, Анастазія 
Ярема. 

На підставі звіту секретаря 
Носила Яреми Товариство 
нараховує тепер 146 членів. 
Загальні п р и б у т к и понад 
3,500 долярів, з чого поважна 
частина пішла на народні ці
лі та на допомогу своїм чле
нам. 

Привіт та побажання успі
хів від сусіднього Відділу 
312 в С. Плейнфілд передала 
пані Шарик, секретарка та
мошнього відділу. 

І У Ювілею взяв участь та
кож і майор міста Плейнфілд, 
який у своїй промові підкрес
лив витривалість українсько
го народу в змаганні до осяг
нення волі та вклад творчої 
праці української імігращії 
на творення американської 
культури і цивілізації. 

Бенкетом проводив фін. се
кретар Василь Реновець. 

Ювілей закінчено відспі-
ванням українського гимну. 

Присутній. 

.50 

.40 

.35 

.40 

МУЗИЧНІ ТВОРИ 
Д У Е Т И 

Коли розлучаються д в о с В супроводі форт. Музика 
Лисенка. Дует на сопран і альт або тенор і бас 

Не чужого мн бажаєм. Дует для тенора 1 барітои. Слова 
Шашкевича, муз. Вербицького. В супроводі фортеп. 

Заповіт. Дует для тенора 1 бас. Ревуть стогнуть, для му-
жеського квартета - - — 

Зійшлись побрались. Дует. Сопран і тенор. Слова Шев
ченка, музика Лисенка. В супроводі фортепіяна __ 

Елегія. Дует: сопран і баритон або тенор і баритон. 
В супроводі фортепіяна .70 

чоловічий ХОР 
Гамалія. Музика Біликовського. Мужеськнй хор і со-

льо тенорове, І баритонове і деклямація в супроводі 
піяна 1.50 

Закувала та сява зозуля. Музика Ніщинського. Для 
хору в супроводі фортепіяна .85 

Разом товариші шяогу. Мужеськнй хор .25 
Ура у бій. Слова, і музика Вахнянина .50 
Промете*. Слова Коваленка, музика Стецеяка. З фор-

тепіяновим' супроводом .50 
Десять пісень для мужеського хору. Музика Кошнця, 

Лисенка Сгененка. Леонтовнча, Гнатншина .75 
Сміло, другя! На. мужеськнй х о р — . _ _ • — - - _ - .30 
Замовлення на ці твори висилайте до Книгарні „Свободи : 

. "S V О В О D А" 
81-83 Grand St., (P. О. Box 346) , Jersey City 3, N. J.j Останньої неділі кожного мі-

, . t —гУ^сяпя. о год. 4.30 за таким 

Ню Гейвен, Конн. 
Інавгурацій Академічних 

Вечорів. ' 
Заходом та старанням Т-ва 

„Рідна Школа" у Ню Гейвен, 
Кони., відбулася інавгурація 
Академічних Вечорів 28. IX. 
52 p., в залях ^Українського 
Народного Дому. 

Урадуючий голова того ж 
товариства п. І. Городецькнй 
п р и в і т а в чисельно зібра
не громадянство, а приявннй 
на залі о. парох А. Ворса 
провів молитву. 

У своїм вступнім слові п. І. 
Городецькнй подав грома
дянству до відома, що у біжу-
чім році Т-во „Рідна Школа" 
постановило не лише дбати 
про доріст і дітей у шкільнім 
віці, але також про молодь 
позашкільну і старше грома
дянство. 

Метою Академічних Вечо
рів є дати громадянству най
новіші відомосте з науки, лі
тератури, історії .економіки 
та політики. 
. З тою метою зорганізовано 
при Т-ві „Рідна Школа" Ака
демічні Вечорі, які будуть 
правильно відбуватися о-

кої літератури на американ
ське життя, перед російською 
царською еміграцією створе
но університети, доступ до 
преси та провідних становищ 
у політичнім житті, Завей-

зиінена була, як анахронічна, 
назва Американського Комі
тету, бо ж сьогодні правно не 
існує давня Росія і годі гово 

ди, яка нараховує 60 членів, 
та з чотиричленної екзекутн-
ви („Бюра"). У статуті на
креслено теж доволі широко 

кусія ,у якій забирали слово 
пп.: Голубович, Городецькнй, 
Мацьків, МІЛАНСЬКИЙ, Микн-
тей, Небелюк і Рощаковський. 

Приявннй. 

Сиракюз, Н. Й. 
ДОВГОЛІТНЯ МРІЯ ЗДІЙ

СНИЛАСЬ... 

Неділя 26 жовтня ц.р. на
завжди залишиться світлим 
спомином в душах і пам'яті 
парафіян церкви св. Івана 
Хрестителя в нашому місті. 

Це була неділя посвячення 
площі під будову нової укра
їнської гр. кат. парафіяльної 
школи. Цього дня врешті 
здійснилась довголітня мрія 
наших парафіян. 

Від якихось десяти років 
плекали парафіяни мрію про 
нову школу. Але треба було 
великої праці і коштів, щоб її 
здійснити. Нарешті, дякуючи 
безустанним старанням о.В. 
Середовича і його сотрудни-
ків о. Ст, Чомка та о. М. Ку
чера, викінчено все і укр. гр. 
кат. парафія в Сиракюз стала 
перед радісним фактом — по
чатком будови нової школи. 

О год. 4-ій пополудні від

рити про „народи Росії". Що політичну програму, яка з'я-
ж до організаційної побудови совус завдання нової устаяо-
проектованої Американським ви і водночас формує, до речі 
Комітетом установи, Внкон-, доволі невдатно, питання май-
ний Орган протиставив кон- бутнього устрою визволеної 
цепції спільного комітету від большевицького режиму 
представників росіян і пред- території СССР. Зокрема ста-
ставвиків інших народів — тут передбачає „побудову де-
вймогу створення двох комі- мократнчної структури дер-
тетір: одного, російського, і жави", себто одностайної ро-
другого, зложеного з пред- [сійської імперії, передрішаючн 
ставвиків екзильннх центрів І таким способом питання дер-
неросійських народів. Зокре- державної незалежності! не
ма в, справі пропагандивної російських країн. В одній а 
акції через радіовненльню, — ] точок програми стверджено, 

шенням тих впливів було го- Виконний Орган вважав таку що народам СССР признасть-
ловство Мр. Лева Пасвольсь-
кого у Офісі оф Спешел По-
літнкел Афера 

По визнанню СосстськоІ Ро
сії Америкою позначається 
ще до того вплив совстофіль-
ства, який особливо знаходить 
пригожий ґрунт на універси
теті Гарвард. А коли до того 
додамо дружбу в останній вій
ні проти спільних ворогів та 
зручність совєтської політики 
проникання, то не здивуємося, 
що той вплив вже за прези
дента Рузвелта почав відби
ватись на урядовій політиці. 

У таких умовинах україн
ська справа не знаходила по
слуху у американських уря
дових кругах. Америка ще по 
першій світовій війні відмо
вилася првмінити принципи 
Вилсона до України. Вкінці 
протести українців проти виз
нання большевиків пройшли 
незамітно. 

Щойно остання війна та 
міжнародна обстановка, дії 
УПА, чисельність політичної 
української еміграції, фор
мальне членство України у 
Об'єднаних Народах, зло-
мання Німеччини і Японії, а 
вкінці захланність Росії, ці
лість і сила якої вже с смер-
тельво загрожеиа для Аме
рики, змусила Америку до 
студіювання української про
блеми. 

Серед таких обставин вда
лося українцям, за посеред
ництвом публіцистики та від
повідної політичної літерату
ри, освідомити і навіть пози-
скати американські наукові і 
політичні круги і знайти по
між ними гарячих приятелів. 
Досі залишається за нами ще 
не здобутий пересічний гро
мадянин та робітничий світ, 
якого юнії набирають чим раз 
більшого впливу у політичнім 
житті. ' 

Виконати те завдання мож
на за посередництвом попу
лярної літератури та вида
вання часопису .однак на те 
не маємо ще фондів. 

Обставини чим раз більше 
затягаються .політика Кенана 
скрахувала ва ваших очах, 
Америка у боротьбі із Росією 
використає українську спра
ву, однак 'доля нашого краю 
залежна від постави україн
ського народу ва рідних зем
лях. 

По докладі вив'язалася дне-

на від волі і бажання члена, довження, Союз в и п л а т и в 
Якщо член бажає анулювати спадкоємцеві повну суму за-
подвійне забезпечення, то мо- безпечення. Про такі і подіб-
же це будь-коли зробити. Ви-; ні вартісні звороти повинні 
стачить вийняти умову про знати всі Ваші члени, щоб во-
подвійне забезпечення з гра-1 ни могли належно оцінити 
моти і звернути цю умову до свої грамоти в У. Н. Союзі. Це 
головної канцелярії, а тоді теж нехай буде наукою, що 
член буде звільненим від до-1 домагання готівки за грамо-
плати. І ту, коли член перестає плати-

Секретар, Шікаґо. — Вам і ™ вкладки, не належить до 
всім секретарям буде цікаво найрозумнішого кроку, 
довідатися, що У. Н. Союз по-1 Секретарка, Шікаґо. — Про-
чав видавати подвійне забез- голосимо в Свободі тих чле-
печення в разі смерти від прн- нів, які зложили більше як 
падку членам молодечого де-; одного доляра на „Союзівку". 
партаменту, які досягнули 16 Однодоляровнх збірок не про
років життя і доплачують 15 голошусмо ,бо не стало б міс-
центів місячно на фонди. До- ця в Свободі на приблизно 50 
плата за подвійне забезпечен- тисяч повнолітннх членів, які 
ня таким членам виносить 11 виконали тільки свій обов'я-
центів місячно від грамоти на зок і зложили по одному до-
$.1000. В клясі 4Р молодечого лярові, так, як це ухвалила 
департаменту доплата за по- конвенція. 

ся право на їх самовизначен
ня, а в окремому коментарі 
сказано, що „кожна організа
ція може вважати демокра
тичний вислів волі народів 

сіданні в днях 21-24. жовтня 
ц. р. в Мюнхені, ствердили, що 
позиції УНРади в справі акції 

І Американського Комітету для 
Визволення Народів Росії, — 

зреалізованим або шляхом' сформуловані в попередніх 
плебісциту, або через рішен-1 постановах і заявах, не підля-
ня національних установчих гають ніяким змінам. 

булося посвячення площі, я-
кого довершив о. декан 
А. Стеранка в асисті отців 
д-ра Дм. Гулина, Ю. Гнати-
шака, П. Смика, Б. Смика, 
М. Мишчишина, Дм. Федасю-
ка, В. Середовнча, М. Кучера 
і Ст. Чомка. По відправленню 
молебеня о. декан Сте
ранка виголосив запальну 
промову до зібраних соток 
парафіян, в якій зазначив ве
личезне значення укр. пара
фіяльної школи для вихован
ня наших дітей в релігійному 
й національному дусі. 

В своїй промові о. декан за
значив, що лише така школа 
може засівати в серцях наших 
дітей Правди Христової Віри, 
любов до нашого старого Во-
лодимирівського східнього об
ряду, навчати наших дітей 
своєї рідної мови і нашої слав
ної минувшини. На закінчен
ня о. декан заохочував пара
фіян посилати своїх дітей до 
парафіяльної школи, „бо діти 
— то наш скарб, наша будуч
ій" сть". 

Церковний хор під прово
дом проф. Йосипа Заяця 
гарно відспівав псалом „Се 
нині", Боже Великий" і „О, 
спомагай нас Діво Маріє". 

Парафіянин 

зборів, або,через все-російське 
установче ібрання." 

В офіційному комунікаті 
Координаційного Центру по
відомлено, що в склад згада
ної екзекутивн увійшли два 
представники-російських і 
два представники „національ
них" політичних груп та що 
її головою став професор Ме-
льгунов (росіянин). 

Таким чином покликанням 
до життя Координаційного 
Центру поставлено Українсь
ку Національну Раду перед 
доконаний факт. 

З уваги на ситуацію, витво
рену вище з'ясованими подія
ми, Президія і Виконний Ор
ган УНРади, на спільному за-

Треба однак надіятися, що 
на тому не покінчаться за
ходи заінтересованих чинни
ків, які змагають до установ
лення співпраці УНРади із 
згаданим Американським JCCK. 

Чя Вя с вже членом Україн

ського Народного Союзу? Як

що ні, то пам'ятайте, що Вам 

tic можливо обійтись без забез

печення, а найкраще І кайпев-

ніше забезпечення дасть Вам 

Український Народний Союз! 

ВЖЕ ВИЙШЛА 
ЧИТАНКА З УКРАЇНОЗНАВСТВА 

„СЛОВО РІДНЕ" 
в укладі проф. К. Кнсілевського. 

Надасться для учнів від 4. кл. вгору. 
Ціна $2.25. 

Замовляйте в „Свободі": 
81-83 Grand Street, Jersey City 3, N. J., 

або в автора: 264, 22nd Street, Irvington, N. J. 

УВАГА! УВАГА! 
Вже вийшли з друку Різдвяні поздо
ровлення у видавництві „Свобода" 
Хочете зробити приємність своїм близьким, І 

знайомим — замовляйте негайно!! 
О Це найкращі картки, що виходили до цього часу. 

Зроблені вони яа американський взірець спецілльпо 
для вас нртистом-художинком П. Холодним. 

© До багато барвних малюнків додано в кожній карт-* 
ці на 4 та б сторінці відповідну колядку та сердеч
не поздоровлення. 

© Кожна серія карток складається з 8 різних по
здоровлень, кожне в окремій коперті. 

Піна одної картки я вопертою $0.10. 
Хто замовляє відразу 100 карток платять разом 

з копертамн тільки $7.00. 
Для книгарень 1 кольпортерів велнк* знижка, 

СППТТТТЬ ЗАМОВЛЯТИ! 
Замовлення надсилайте яа адресу: 

"S V О В О D А" 
Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

або на адресу: 
©v TVSCHENKO, 

164 East 127(8 Street, New York 35, N. Y. 

З А М О В Л Я Й Т Е В Е Л И К И Й 
ЮВІЛЕЙНИЙ АЛЬМАНАХ 

• „СВОБОДИ"! 
Вже в найближчих днях почнеться розенлка великого 

Ювілейного Альманаху „Свободи", що появився у виданні 
Українського Народного Союзу з нагоди 60-л1ття ..Свобо
ди", сьогодні найбільшого і найстаршого українського що
денника у вільному світі. Ювілейний Альманах ,.Свободи" 
— це велика на 250 сторін книга, в який поміщені статті, 
спомини, оповідання та інформації чотирьох десятків різних 
авторів з Америки, Канади І Европя, між ними й найвн-
датніших українських публіцистів. В тексті книги с багато 
різних цитатін, віршіп. жартів та Іншого матеріалу. Альма
нах багатоілюстроваиий 1 мас не тільки фотографії майже 
всіх авторів, але й численні документальні фотознімки. 
Мистецьку окладнику приготовив мистець Святослав Гор-
динськнй. Книга надрукована на першоякіснім папері. Не 
зважаючи на величезні КОШта видання тої великої книги, 
ціну на неї встановлено мінімальну, бо тільки ОДИН ДО-
ЛЯР І П'ЯТЬДЕСЯТЬ ЦЕНТІВ, які можна пересилати 
чеками, поштовими переказами, або один доляр готівкою 
та 60 центів поштовими марками. Тираж книги обмежений 
і тому поспішайте 9 замовленням, бо тільки це може вам 
запевнити негайну П висилку. Замовлення, разом з гро
шевою належніїСТЮ, належить висилати на адресу: 

" S V 0 B 0 D A " 
Р. О. BOX 346 (81-83 Grand St.), JERSEY CITY 3, N. J. 

З А М О В Л Е Н Н Я 
Прохаю вислати мені примірників Ювілейно
го Альманаху „Свободи" на 1953 рік, за що до
лучаю $ 

(ВИПОВНІТЬ ПО-АНГЛІЙСЬКИ!) 

Name л 
Address 

(,** & Street) 

(City & State) 

-
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Степан Куропась 

ШІКАГОВСЬКА ХРОНІКА 
Листопадове С&ято відбу

л о с я у нас в неділю, дня 9-го 
листопада, як звичайно в 
Ш к о л і Шопена . Прийшло на 
свято 800 людей, — отож сла
ва про Листопадовий Зрив в 
Ш і к а ґ о не пропала. 

З н а ю , щ о це д у ж е непопу
лярне серед українського су
спільства подавати критичні 
завваги відносно наших ім
през . У критиці добачусться 
з а р а з брак доброї волі. Проте 
треба таки критикувати, щоб 
краще себе пізнати. 

Листопадовий Зрив, подія 
революційна, повна посвяти і 
життя, подія додатня! Щ е жи
вуть по всій Америці учасни
ки листопадових днів. Є й у 
нас старшини, полковники, с 
навіть один генерал, що бра
ли активну участь в україн-

• Професійні оголошення • 

. Dr. S. CHERNOFF 
223—2nd Ave. (cor. 14 S t ) NYC 

TeL GRamercy 7-7697 
Острі а довгочасні недуги чоло
віків 1 жінок. Шкірні. X-Ray. 
РОЗДУТТЯ ЖИД лікуємо без опе
рації. Переводимо аналізу кро-
вя для супружих дозволів. — 
Офісові години: Щодня від 10 

рано до в: іб ввечері. 
Наді ви від 11. до 1. по полудні 

ДР. М. МАИЗЕЛЬ 
107 Е. 17th S t , NEW YORK CITY 

коло 4-ої Евеню I Union Sq. 
Лікар зі старого краю, говорить 
по українська, багато рокш ус
пішно лікує гострі ft застарілі 
недуги мужчин і жінок — не
дуга нирок і сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі
чення застрнхами пеніціліїш та 
інших лікарств. Аналіза кроїш, 
сечі і інших виділень. Аналіза 
крони для супружих дозволів 

Години: Щодня 10—1, 4—7; 
в неділю 11—1. 

Е Г З А М Ш А Щ Я $3,— 

D r . M e d . R. T Y L B O R 
404 E. 9th S t (воло 1. Ен.) NYC 

TeL GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги Flouroscopy 
X-Ray, ElectrocardioRraph, Ana
lysis. Переводимо аналізу крона 

для супружих дозволів. 
Офісові годний: щодня 1-S і 6-8 
вищая, В неділі від 10-2 понад. 

НЕДУГИ НІГ 
- відкриті виразка 

випалення жил — ревматизм, 
артретизи ~ евгвев?в — ішіас. 

Ф - , „ .Лікування без оперяти. 
Години прийнять: Понеділок 
І четвер від 1 до 8 по полудні 
Вівторок І п'ятниця від 1 до в 
по пал. Середа від 3 до б по 
пол. Субота від 11 перед пох, 
до 2 по пол. — У поділі І свя
та зачинена 

L, A. BEHLA, M.D. 
S20 W. 86th S t . New York City 

Phone: ENdicott 2-9178 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дипломом. 

Недуги міхура, шкіри, крони 
ft недомагання тазосях 

органів. 
Нервовість, Ослаблений за

лоз, Катаральний стан. 
Структура, Улькус (боляк). 
ОГЛЯДИНИ И ПАДАННЯ 

КРОВИ $3.00. 
У будні: 10—2 ft 4—9 години. 
128 E A S T 8 6 t h S T R E E T 

Над зупинкою відземки 
Лексіяґгон Евеню. 

• Центральне положення, до
гідний доступ звідусіль. 

• Окремі жляльиі для жінок. 

ських визвольних змаганнях. 
Тому при влаштову'ванвю ли
стопадових роковин треба 
всіх тих, що ще живуть, ста
вити на сцену як живих свід
ків недавнього минулого, бо 
незабаром н їх не стане! Вони 
повинні відкривати таке свя
то, виголошувати реферати, 
вони повинні й закінчувати. 

Листопадове Свято вигля
дало у нас цього року, як 
поминки. Реферат п. Пасіки 
був прочитанням реєстру дат 
й осіб. Мені здасться, що ре
ферат про Л и с т о п а д о в и й 
Зрив, без витягнення консек-
венцій, без зображення 1-го 
листопаду, як великого масо
вого підйому духа на Захід
ній Україні, не підносить уча
сників академії на дусі, а цей 
д у х д у ж е потрібний для під
держки цілого нашого тут 
життя. 

Перший раз побачили ми 
на сцені й чули милий спів 
пані Марії Гудзій. Д е досі 

БЮРО - ПРАЦІ 

Українська Бюро Праці 
„ДОПОМОГА" 

Aid Employment Office 
220 Е. 10th St., New York, N. Y. 

Tel. GRamercy 7-8929 
Урядові години 9-5 по полудні 
Потребує на працю лісових ро
бітників (добра оплата), домаш
ніх робітниць, фахівця для ви
палювання дерев'яного вугілля, 
жінок до фабричних робіт. 

ПА ПРОДАЖ 
„Давн-тавн" - схід (,,іст-сайд") 
продасться дуже дешево—М'Я-
САРНЯ. Ціна" $1.200 — вартість 
утричі вища. Продасться з при
чини виїзду властителя. Т”оло-
ситись: WILLIAM CHUPA, 33 SL 
Mark's PL New York, N. Y. — 
OR. 4-5340. 

ОКУЛІСТ 

ВСЯКІ ХВОРОБИ ОЧЕЙ 
лікує спепіяліст — окуліст 
Д - р О С И П Ж А Б Н Е Р 

Години прийнять: 
середа, субота 10-12 рано 
понеділок, середа, п'ятниця 

6:00 — 8:00 ввечері. 
35 East 7th SL, New York City 

TeL: OR. 4-8038 

ТУРБУЄ ВАС ВАШЕ 
ВОЛОССЯ? 

Якщо ви стурбовані тим, що 
ваше волосся занадто випадав 
а б о риється на кінчиках через 
неприродну сухість, ви зрадіє
те, як довідаєтесь від людей, 
що колись хворіли на випадан
ня волосся на голові. Вони вря
тували себе від цієї недуги вжи
ванням нового ліку, що зветь
ся ТРАИСАН CTRYSAN). 

Доходять відомості, що ці в 
Інші турботи з волоссям, які бу
вають від сверблячки, малого 
лишаю тощо, припинилися зав
дяки правильному вживанню 
цього чудового ліку. 

Не зволікайте, аж поки погір
шає стан вашого волосся, а за
раз же вживайте ТРАИСАНУ. 
Ми маємо його тепер в обмеже
ній кількості. Вн зможете ді
стати його за спеціяльну ціну, 
коли надішлете поштою пові
домлення до TRYSAN Co., Box 
226, Dept 201, Peekskffl, N. Y. 
Звідти вишлють вам дві тридо-
лярові пачки за $5, тобто із 
знижкою $1 від звичайної ціни. 
Коли посилати післяплатою (С. 
O.D), тоді додати ще поштову 
доставу. 

Ім'я 

Адреса 

Місто Отеит 

НА ИЗДВО ХРИСТОВЕ 
вже вийшли з друку 

КОЛЯДИ і ЩЕДРІВКИ 
в у к л а д і І г о р а С о н е в и ц ь к о г о • 

н а ф о р т е п і я н 
в і д н а й л е г ш и х д л я п о ч а т к о в ц і в д о н а й т я ж ч и х 

Ц і н а $ 1 . 0 0 
З а м о в л е н н я с л а т и д о „ С в о б о д и " : 

8 3 Grand Stret, Jrsey City 3 , N. J. 

скривався цен талант В звід-1 
кн він між нами взявся, мені 
невідомо. Хор „Сурма", що 
мас 30 добрих співаків, відспі
вав кілька стрілецьких пі
сень, добре дібраних для того 
роду свята. 

Д о х і д з листопадового свя
та чомусь не призначено на 
Народний Фонд, як цього жа
дають поклики УККА! 

Інж. Осип Бо йду ник, місто-
предсідник У. Н. Ради і член 
Проводу ОУН побув у нашо- ! 
му місті 10 днів. За цей час 
ВІВ відвідав українські церкви 
й їх парохів: ігумена ЧСВВ о. 
д-ра Гавліча, о. Мицнка, Об'- і 
єднання Українських Ветера- ! 
нів, Добрус , Лігу Американ- І 
ців Українського Походжен- ' 
ня, ОДВУ, Студентське Това
риство. Мав доповідь у уні
верситеті Нотр-Дейм в Савт- ; 
Бенд, Індіяна, та доповідь на 
вічу, що його влаштовували 
спільно 2-іі н 52-й відділи 
ОДВУ з Лігою Американців. 
Інж Бойдуника відвідали ко
респонденти американських 
газет Дейлі Нюс і Гсралд А-
мерікен та помістили корот
кий репортаж. З віча була о-
крема зннмка в Гералд-Аме-
рикен. Гостя прощала грома
да окремим бенкетом в Укра
їнській Бесіді, на який прибу
ло 140 осіб. • 

Володимир К и с ілевський, 
член 106-го відділу УНСоюзу, 
зійшов передчасно в могилу, 
бо не видержало серце. По
кійний був тихої вдачі, не мав 
ворогів й жив праведним 
життям українського патріо
та. На Україні служив вірно 
„Народній Торговлі", як ін
спектор, іі як такого прощав 
ного на цвинтарі дир. Гриць 
Масник. Д о УНСоюзу всту
пив разом з цілою ріднею за
раз по приїзді до Америки. 
Під час теперішньої кампанії 
УНСоюзу за новими членами 
треба всім тим, що ще чека
ють й відкладають своє член
ство в УНСоюзі, пам'ятати, 
що „порох єсн и в порох обер
нешся". 

Обов'язок супроти „Союзів* 
кн" найкраще виконав плас
товий 472-й відділ УНСокюу. 
І так наймолодший з 27 відді
лів нашого району, що разом 
числять 6 і пів тисяч членів, 
перший заплатив по доларові 
від кожного члена на „Сою-
зівку". Приклад гідний наслі
дування! Пам'ятаймо, що не 
псевдо - патріотичні промови 
про те, що „ми давали", а 
тільки дальша жертвенність 
на народні цілі в будуючим 
чинником в українській праці 
в Америці. 

Цикль викладів на різні те
ми започаткувала „Учитель
ська Громада" в Українській 
Бесіді. Інавгураційну допо
відь про Правду виголосив о. 
д-р І. Маркевич ЧСВВ. Було 
товариське прийняття і му
зична програма. Відчнтн від
буваються на наукові й гро
мадські теми. В неділю 9 лис
топада мав доповідь д-р Внта-
нович на тему потреби реор
ганізації нашого громадянсь
кого життя. Д у ж е інтересний 
відчит, в якому прелеґент 
слушно підхопив, що із-за 
браку гісрархії серед нашого 
суспільства не можемо марну-

ВЧІМОСЯ ГАРНО ПИСАТИ 
„Чужого научайтесь і свого не 

цурайтесь". 

вати засобів й дуплікуватн 
наше життя. Є потреба кома-
сації деяких наших понять й 
д ій! Українське життя поді
лив проф. Витанович на сек
тори політичний, харнтатнв-
ний, культурно-освітннй, ін 
формативно - освітомлюючии, 
господарський й товарисько-
імпрезовий. Всі ті сектори с 
важні й потрібні, якщо маємо 
жити повним життям. Тема 
д у ж е велика й цікава, на яку 
прийшло 70 осіб, що не нудь
гували, а дискутували ,над 
реорганізацією нашого жит
тя, яке поліпшить провідна 
верства нації, що не грас 
струсячої політики з піском, 
а тверезо дивиться на те, д е с 
недомагання. 

Польський генерал Ю з е ф 
Галлср мав в Шікаґо віче для 
Польонії, з нагоди 35-ліття 
організації польської армії в 
Америці. Як відомо, в Амери
ці зрекрутовано ЗО.тисяч цеї 
армії, яка разом з відділами 
зорганізованими у Франції, в 
силі 100,000 багнетів виперла 
українську армію за Збруч. 
С у м н о ї с л а в и командир 
„блакитної" армії, приїхав до 
Шікаґо прнгорбленим стар
цем. 

Не викликає він вже заін-
тересування серед американ
ських репортерів, не має він 
нічого нового до сказання, бо 
сидить на еміграції й покутує 
за гріхи свої й свого народу. 
Тому й на пресову конферен
цію з ним ніхто не прийшов. 
По вічу в Нортверст Арморі 
пцтали його кореспонденти, 
що він думає про західні гра
ниці Польщі. Галлср відповів, 
що вони є ненарушнмі н якби 
західний світ хотів їх нару-
шнти, то Польща мусіла б то
ді стати по стороні Совстської 
Росії. Ціла візита бундючного 
колись генерала перейшла в 
атмосфері повного незаінте-
ресування з боку поляків й 
американців. 

Рома Прннма не минула й 
нашого міста. Д а л а нам два 
виступи, в суботу й нед ілю 
25-26 жовтня. Коли мова про 
публіку, то мала на обох ви
ступах успіх. На Рому Прий
му треба дивитися, як на до
бре виповнення прогалини в 
тому секторі українського ми
стецтва. Бо є у нас, дякувати 
Богу, мнетців чимало, біль
ших й менших солістів, му
зичних мистців, театральних 
велитнів й звичайних акторів. 
Треба подивляти Рому, щ о 
вибрала те невдячне у в а с 
поле. Рома Прннма с чільним 
й с и л ь н и м репрезентантом 
танку й ного інтерпретації не 
лише серед українців, але й 
інших народів. 

40-ліття 100 відділу У. Н. 
Союзу в Ґері, Індіяна, що від
булося в суботу, 25 жовтня, 
належить до тих рідких ім
през, що остають в пам'яті 
людини на довгі роки. Б о 
представте собі гурт людей 
що створили українську твер
диню серед пісків Індіяни; 
Та ж сорок літ тому не було 
ще й міста Гері на малі! Було 
мале село на пісках, яке вітри 
то засипали, то відслоняли. 
Село, що існувало всього 6 
літ. що не мало фабричних 
коминів теперішносте, що 
не продукувало 10-тої части
ни сталі Злучених Держав . 
Було це собі мале „фронтір 
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„Практичний Буквар до науки 
свого І чужого письма" — при
несе Вам найкращі, взірці: ук
раїнського, англійського і ні
мецького письма. Ціна $1.00 з пе
ресилкою. Mr. D. P1NCZUK, Box 
G 484, G.P.O. Perth, W. Australia. 

тавн", де не. було до чого на
віть коней прив'язати, б о „ви
ща культура" вирубала дубо
ві ліси й не б у л о деревини! 

Серед таких обставин тво
рили наші люди, щ о приїха
ли з Пснснлвенії з а роботою, 
відділ УНСоюзу. І створили! 
Був я на їхньому сорок-літ-
ньому ювілею. В громаді, де 
є велика сила карпатських 
українців (до нині ще руси
нів) , ' які мають величаву 
церкву й інші парохіяльні 
забудування, вся українська 
праця спочивала на плечах 
відділу УНСосюзу. Довголіт-
ний секретар й д у ш а відділу, 
п. Цебак, мав короткий звіт 
з діяльносте відділу. Він під-
черкнув, що й тоді не їхали 
люди до Америки по золоте 
руно, а тікали з рідних зе
мель від таких благодатей як 
рільничий страйк, криваві ви
бори, голод, голод на землю, 
і не завжди відразу знаходи
ли можливість заробітку. То
му блукали по Америці й шу
кали долі . Через Гері переїха
ли сотні українських родин, 
п о б у г я трохи й від'їхали, бо 
не б у л о тут української гро
мади зі всіми прерогативами, 
потрібними д о життя! Відділ 
100-й за час свого існування 
брав участь у всіх українень-
ких імпрезах в Америці, льо-
кального й національного 
значення. Н а народні цілі в 
краю, як Просвіта, Р ідна 
Школа, Визвольний Фонд, 
Укр. Черв. Хрест, Народня 
Позичка, й ш л а все коляда й 
принагідні збірки. Відділ апе
лював телеграфічно до през. 
Внлсона в справі самостійно
сте України, а в 1919 році, 
коли по всій Америці прого
лошено Український День, 
всі члени 100-го відділу У. Н. 
Союзу покинули працю й пі
шли з пушками за збіркою на 
Український фонд. Та ті піо
нери^ — говорив дальше п. 
Цебак — тепер знемагають, 
старіються й відходять, але 
відходять з переконанням, 
що добре с л у ж и л и інтересам 
України на північних пісках 
Індіяни. Предсідннк відділу 
п. Лавровський, той, якого 
все й всюди посилала грома
да з Ґері як делегата, ствер
див, що у відділі є порядок й 
с кілька добрих новопрнбув-
ших українців, що помагають 
старим. Привіти для 100 від
д ілу складали особисто: Ан
тін Миленький від 335-го від
д ілу з Гарвей, Гриць Масніш 
від 472-го відділу з Ш і к а ґ о , А 
Микола Ткачук від Окружної 
Управи відділів У Н С о ю з у з 
Шікаґо . 

Святочний реферат мав 
головний контрольор Степан 
Куропась. Він порівняв наро
д ж е н н я 100-го відділу на піс
ках Індіяни з народженням 
1-го відділу УНСоюзу в Ш а -
мокін, Па., 20 літ скоріше, та 
вказав на ту велику ідею У. 
Н. Союзу, що перемогла в 
кожному стейті. Перемогла 
не лише тому, що апелювала 
до людей своєю простоліній-
ностю, але й тому, що все 
знаходила добрих й завзятих 
працівників, таких як Цебак 
й Лавровський в Ґері, на я-
ких можна було будувати 
Союзове й народне життя. 

Завдяки тій праці УНСоюз 
с сьогодні твердинею Україн
ства в Америці. 

По концертовій програмі в 
дружній атмосфері відбулася 
товариська забава. 

Виступ Ігоря Білогруда в 
неділю, дня 2 листопада в 
Кімбол Гол був д у ж е імпо
зантний. 

Ігор Білогруд піаніст со-
встського виховання. Д о Ні-
міччинн прийшов скнтальцем 
і доповнював студії у знаній 
німецькій музичній консер
ваторії в- Гайдельберзі . Це не 
звичайний піяніст, а майстер, 
якого слухає з насолодою не 
лише музично образована, 
алн й „сіра" людина. Р у х йо
го пальців такий, щ о коли 
грас одну пісню, то здасться, 
що його друга рука дас Десь 
далеко другий концерт, щ о 
його чуєте, а все це злива
ється в гарну симфонію. Та
кого піяніста завжди хочеть
ся слухати! Виступ п. Ігора 
Білогруда зааранжував Ук
раїнський Мистецький Клюб, 
в програмі якого с того роду 
праця. 

По виборах — настала в 
нас тишина, та сама, щ о б у л а 
й під час виборів. Н а адресу 
українців нашої метрополії 
можна правду сказати, щ о 
вони не допомогли вибрати 
Айзенгавера н не помогли 
завалити Стівеисона. Н е було 
в нас не одного републікан-
ського або демократичного 
виборчого віча, на якому ми 
змагалися б за одного чи дру
гого кандидата. Тому важко 
буде в будуччині дістати ви
значних американських бе
сідників на наші імпрези! А д 
вокат Пелехович від себе 
скликав віче д л я повітового 
прокуратора р є п у б ліканця 
Бірдслі, який на жаль, про
валився. А л е добра воля Для 
доброго кандидата б у л а ви
явлена. » 

П Е В Н І Ш Е т 

— Х о ч у піти д о ворожки і 
не знаю, чи йти до такої, що 
ворожить з руки, чи д о тої, 
щ о читае-з думок? 

— Йди д о тої, щ о ворожить 
з руки, бо руку ти напевно 
маєш. 

НОВА КНИЖКА 
авансі письменниці 
ДОКИ Г/УМЕШЮІ 

МАНА 
Цікава повість а ж а л а Щд-

оовстсьхої інгтеліґеяцШ 
ЦІНА $1-60 

Замовляти в книгарні 
„Свобода" на адресу: 

-"•S V О В О D А" 
Р. О. BOX 346, 

JERSEY g iTV З, N. J. 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЩЕЗАЄ 

БЕЗ ФАРБУВАННЯ 
Чудовий препарат можна те

пер дістати, щоб повернути си
ве волосся до природної темно! 
краски, наче магічним спосо
бом. Коли уживати його кожно
го дня на короткий час, вій 
поступово 1 чудесно переміняє 
ешшй вигляд на природний ко
лір. Тямте: темне волосся дає 
вигляд молодосте. 

Якщо ви хочете випробувати 
цей дивуючий препарат без 
риску, то вишліть оцей вирізок 
до TRYSAN CO., DepL 67, Peek-
skill, N. Y. Звідти вишлють вам 
2 півтретя-долярової вартосте 
пляшки за $4 з додатком Фе
дерального податку в 80 цнт 
Це знижка в $1.20 на правиль
ній ціні. Якщо, після ужиття 
згідно а вказівками, ви не бу
дете задовільні з якнхвебудь 
причин, вам звернуть повну 
грошеву заплату. 

Ім'я 

Адреса 

Місцевість Отейт 

DUNLEY HAT SHOP і 
14 Saint Marks P l a c e 

N E W YORK, N . Y. 

В е л и к и й виб ір К А П Е Л Ю Х І В 
власного виробу в найкращих кольорах І фасонах. 
У НАС куплені капелюхи ирнннмасмо до перерібкя. 

Дальше пригадуємо, що масмо відділ 
МУЖЕСЬКОІ ГАЛЯНТЕРП, 

а саме: першої якостн сорочки, спортові сорочки, до-
щевикн знаної марки: 

"JAYSON", "FRUIT OF T H E L O O M " і "REIS". 
Особливо пропонуємо гарні иужеські найлонові еорочхи, 
що не вимагають прасування. Просимо зайти і переко
натись про високу якість матеріалу та низьку фабричну 

піну! — Говоримо по-українськи. 
Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мель
ника коленої неділі між 7—8 год. рано 1 кожного чет
верга від 7-8 ввечорі на хвилях 1480, (станція WHOM). 

Отворено щоденно до 8:50 веч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 S T . MARK'S P L A C E ( l o r . 8. в у л . B e t 2 — 3 A v e . ) . N E W YORK, N . Y. 

IOE ЗОПЗОС IOC = а о Е З О Е = 2 

«pna Karbinyk Real Estate пригадує \ 
Шановній Публіці, що у ФИЛАДЕЛФП-БРІСТОЛ і МОРЕС-
ВІЛ, в околиці найбільшого індустріяльного осередку в 
світі, маю, на продаж доми, лоти, фарми та різного роду 
підпрнемства по приступних цінах. * 

Тому як хочете купити або продати якусь нерухомість 
чи підприємство, то зайдіть, зателефонуйте або напишіть 
мені, а я обслужу Вас чесно і совісно: 

KARBINYK R E A L E S T A T E 
153 W . W y o m i n g A v e n u e Phi lade lph ia 4 0 , P a . 

Phone: Michigan 4-5029. 
М н р о н К а р б і в н и к , в л а с т и т е л ь {$ 

І О Е З О Е = 

МУЗИЧНІ ТВОРИ—ЗБІРНИКИ ПІСЕНЬ 
Українські Народні Пісні, Олександра Кошнця — на 

хори: мішаний, чоловічий і жіночий. Перше по
смертне видання. Збірка І, П, і III — історичні пісні 
з поясненнями $5.00 

Ліра — українські народні пісні з нотами. Всіх пісень 
364, поділені на такі групи: Думи й козацькі пісні, 
Чумацькі й бурлацькі. Пісні про родинне життя, 
Пісні про кохання, Жартівливі пісні, Колискові і ди
тячі пісні, Пісні літературного походження 3.00 

Повний Збірник Народи їх Пісень — М. Леотовича. 130 
пісень, необхідний підручник для хорів 2.85 

201 Українських Народніх Пісень. Ноти на фортепіян 
з повним текстом до співу 2.50 

Народні Пісні. Bcixv 33, кожна на окремій картці. На 
фортепіян, гітари або гармонії. Зміст: Бистра вода, 
Ой у полі криниченька. Ой і зрада, зрада. Над річ
кою, беріжком ,Віс вітер. Ой, на горі пшениченька, 
Зелений дубочку, Пасла дівка лебеді. Сонце низень
ко, Тихо Дунай воду весе, В чарах кохання, Чи с в 

, світі молодиця, Ой піду я д о млина, Полюбила Пе
труся, Ой продала дівчинонька серце, Зажурилась 
чумачнна, Козак від'їжджає, І шумить і гуде, Ой пс 
Байда, Ой Морозе, Морозенку, Дівка в сінях сто
яла. Віють вітри, Верховина.', Ой під гаси, Ой, гиля, 
гиля, Тече річка. Лугом іду, коня веду, У Києві на 
риночку, Коло млина яворина. Ой не світи, міся
ченьку, За річкою, за Дунаєм, Ой там за Дунаєм, 
Час до дому, час. Аранжували А. Гнатишин та 
Б. Заревнч 2.00 

Рідна Пісня. Всіх пісень 31. Збірник для фортепіяиа, 
• гітари або гармонії. Аранжували А. Гнатишин та 

Б. Заревич 1.00 
Співаймо Всі. Пісні під нотами з українським і англій

ським текстами і фортепіяновим супроводом ..і 1.25 
Десятки Лисеика. Збірник народніх українських пісень, 

зібрав та уложив для хору М. Лисенко. Всіх 11 
збірників 6.60 

Збірник Українських Пісень для Молоді. Одноголосові 
пісні, Двоголосові пісні, Трнголосові пісні, Хороводи. 
У другій частині збірника є півні на чотири пори 
року, а також на свята: Шевченкове, Мамине, Ли
стопадове і Державносте. Окрему групу творять Ко
ляди, Колядки і Щедрівки. Третя частина складаєть
ся з „Українських мельодій" для гурта скрипково-
мандолінового, що можна виконувати також і зо спі
вом. Частина пісень мас фортепіяновий супровід 3.75 

Перший Альбом 25 Найкращих Українських Пісень з 
Нотами на мішаний хор, Г. Смолинського 60 

Третій Альбом 25 Найкращих Українських Пісень з 
Нотами. Для хору: чоловічого, мішаного 1 сольо
вого співу, Г. Смолинський 1.00 

Четвертий Альбом 25 Українських Пісень з нотами для 
хору: чоловічого, мішаного і сольового співу. Г. 
Смолинський . 1.25" 

Пятий Альбом 25 Українських Пісень з нотам* для 
чоловічого, мішаного і сольового співу. Г. Смо
линський 1.25 

Десять Пісень для Мішаного Хору 7 різних компози
торів, як: Леонтовича, Кошнця, Лисеика, Ннжанхів-
ського, Давидовського, Степового 75 

Десять Пісень для Чоловічого Хору, 6 різних композит. ч75 
Спіпаїшк Карпатської Січи, 20 українських патріотич

них пісень. Ноти на фортепіян і слова. 35 
Замовлення ва ці нотн висилайте до Книгарні „Свободи": 

" S V O B O D А" 
81-83 Grand St., (P. О. Box 346), Jersey City З, N. J. 

• РОЗШУЕН • 
ДЕМКО МОСКВА з Ожадова, 
пов. Золочів, шукає приятелів і 
знайомих. Зокрема шукаю: Ва
силя Чаплю, Клима Косаиов-
ського, Падина Подолянка, Яро
слава ЯцхДва. Окопного з жін
кою, Масного 8 Канади, Омеля
на Макогона, Славка Іськова, I-
вааа Харчука/ Крохмалюка, О-
сипу Таркааську з Німеччіни 
амер. зона. Ці всі люди були в 
Німеччині і в- Австрії, а тепер 
багато з них,-може, с в Америці. 
За вістку буду вдячний. Моя 
адреса: DEMKO MOSCVA, 1800 
Bine НШ» Ave. Ext , BloomfleJd, 
Conn. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. Н. СОЮЗУ! 

МУЖЧИНИ, 
жінки 

Якщо ви яв вдоволені тим, 
що ве можете втішатися виго
дами, які вам дав ПРИРОДА, 
тому що вам їх замало або не 
до вподоби, в недостачі належ
них вітамінів JB щоденній дісті, 
то прочитайте оце. 

Вас повинні спеціально ціка
вити вістки від тих, що мали 
найбільші добродійства а ужи
вання ф о р М у зі в , званої як 
TRI-X. Це та формула, яко! що
денна доза дав більше ніж мі
німальне запотребувания для 
дорослих деяких загально при
знаних вітамінів. 

Якщо ви відчуваєте, що ви 
теж можете скорпетатн з тако
го складника,, то ви будете ра
ді довідатися, Що ви можете ді
стати потрібну, кількість, коли 
вишлете оцей вирізок до ORE
GON DRUG PRODUCTS, Dept З, 
Peekskffl, N. V« Звідти вишлють 
вам негайно • пачку вартостн 
$3.50 відворотною поштою. Не 
потребуєте посилати грошей а 
замовленням. Заплатите пошта
реві пра достані. 

Ім*и ! 

Адреса — 

Місцевість __ Стейт 
" » < И , . , » » » р Ж » , # # і » | 0Ф000ФФ0Ф 

З, БЕРЕЗОВСКІ 
УКР. ПОГРКБННК 

УПРАВИТЕЛЬ 
BERRY FUNERAL HOME, 

toe 
525 East 6th Street, 
New York 9. N, Y.. 

Phone ALgonqafai 4-574" 
Дні нові в'модернім • — і і 

»"- f tn гтилті> каплияД. 
Першорядна обслуга • jrebc 
похоронах брз pfa»»Tfl м і г 

кового стану. 

ФАЛ БРОЩАВ, 
і <• ****** * »»»»тФЛФ^Ф»»0Ф*»ФттвтіЛ 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. П О Г р Е В Ш О 

Заряджу* погребами 
по Шиї тая низькій М Р Ц 

Обслуги чееаа І 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertake* 

& Embalmer 
4 3 7 E A S T 5 th S T R U T ! 

New York Oh 
Dignified funeral* as km m 

5150. 
TeL: GRamercy 7-78S1 

ЯОІ aoi 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ЦОГРХБНШК 

Задимляться похороиаяш 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK і ОКОЛИЦЯХ 

К о н т р о л ь о в а н а т е м п е р а 
т у р а . М о д е р н а иятмпитл 

до ужитку даром. 
PETER JAREMA 
129 EAST 71b STREET, 

NEW YORK, N. Y. 
TeL: ORcfavd 4-25M 

T A P 3 A H , ч. 2960. Змова о півночі. 

'SILENCE.' THE 6UAKD 
APPROACHES." THE 

RATH0RIAN GROWLED. 
'TONIGHT WE'LLTAL<TAR-

ZAN WHISPERED. wWHEN WE ARE 
CHAINED TO OUR PALLETS/ 

'THAT КЕЧ* TARZAN WHIS- Г 
PERED, *miL RELEASE YOU.1 
•BUT WE CANNOT REACH 

IT." A SLAVE CONTENDED.! 
PERHAPS I C A N / TAR- I 
ZAN REPLIED. "WHEN 

THE TIME COMES." , , 

Ж 
„Тихо! Вартівник надхо-

деть!", бурмотів раторіян. і 
„Говоритимемо вночі", шеп- І 
тав Тарзан. „Коли ми прнку- і 

ті до нар". 
І тісї ночі, коли вартівники 

спали, а невільники були 
прикуті д о своїх ліжоїС, Тар

зан заприсяг їх в а мовчанку, 
а потім сказав їм про свій 
плян утечі. 

, Д е й ключ", шептав Тар

зан' „звільнить ??-ac". „Але мн 
не можемо його дістати", спе
речався один в'язень. „Мож
ливо, я зможу", віДповів Тар
зан. „Коли прийде час". 

-


